comments.ua – Інформаційно-аналітичний портал з регіональними
новинними стрічками, який входить в ТОП-25 провідних інтернет-ЗМІ України.
КОМЕНТАРІ.UА об’єднує функції щоденної газети, аналітичного журналу
та інформаційного агентства. Основний акцент приділяється політичним
та економічним новинам, ексклюзивним авторським матеріалам, інтерв’ю
з чиновниками і бізнесменами.
До складу comments.ua входять регіональні портали, які є впливовими
ЗМІ для громадськості конкретних регіонів і виконують найважливіші
інформаційно-довідкові функції. З їх допомогою можна оперативно дізнатися
про курси валют, погоду, прочитати афішу і анонси культурних заходів.
Відвідуваність порталу новин COMMENTS.UA протягом 2017 року

15 000 000
відвідувачів

40 000 000
переглядів

COMMENTS.UA публікує актуальні новини та авторські статті,
створюючи унікальний контент для поширення провідними ЗМІ
України. Аналітичні матеріали порталу задають інформаційні тренди
сьогодення.
ТРЕНДОВІ МАТЕРІАЛИ РЕДАКЦІЇ COMMENTS.UA У 2017 РОЦІ

ТРЕНДОВІ МАТЕРІАЛИ РЕДАКЦІЇ COMMENTS.UA У 2017 РОЦІ

Аудиторія – переважно українські інтернет-користувачі (майже
90%), з вищою освітою та достатком вище за середній, які зацікавлені
в отримані не просто оперативних новин, а аналітичних матеріалів,
бажають отримати усестороннє висвітлення гострих питань сьогодення.
Основний рід
занять/ частка
Робітник /
Технічний працівник
Офісний працівник

Особистий місячний
дохід/ частка
Немає доходу

7%

Інші

21%

1-700 грн

2%

Не відповіли

Студент

34%

701-1500 грн

8001-10 000 грн

Пенсіонер

16%

Топ-менеджмент

6%

5%

12%

2%

6501-8000 грн

4%

5501-6500 грн
Домогосподарка

2%

25%

7%

Кваліфікований
спеціаліст

Безробітний

7%

1501-3000 грн

3%

2%
4500-5500 грн

7%
3001-4500 грн

13%

21%

Вік
20-24 роки
25-29 років

30-34 роки

4%

14-19 років

5%
50-59 років

6%

39%

11%

Освіта
Стать

35-39 років

10%

Незакынчена середня
Середня

Чоловіки

Вища

9%

57%
40-49 років

25%

Середня спецыальна

Жінки

26%

43%
Неповна вища

9%

6%

55%

Створення рекламної кампанії "під ключ" розробка креативу, виробництво відео
та веб-банерів, розміщення на comments.UA
та ресурсах партнерів

Написання унікального контенту промоматеріалів, прес-анонсів
та релізів, PR-статей

Використання максимально ефективних
рекламних інструментів під конкретні задачі
й вимоги рекламних агенцій та клієнтів
для досягнення очікуваних результатів

Нативна реклама
Створення та розміщення
спонсорського контенту, контентмаркетинг тощо

comments.UA працює у новому медійному форматі, що дозволяє розміщувати
новини та авторський відеоконтент таким чином, щоб створювати
ефективний комунікаційний майданчик для рекламних кампаній агенцій
та клієнтів

Стандартна банерна
реклама

ПРАЙС

Ціна за 1000 показів

Банер 1100х160

ROS
150,00 грн.

ГОЛОВНА
190,00 грн.

Банер 728х90

85,00 грн.

100,00 грн.

Банер 300х250

100,00 грн.

130,00 грн.

Банер 300х600

100,00 грн

130,00 грн

RICH-MEDIA

Ціна за 1000 показів
ROS

ГОЛОВНА

Screen glide

150,00 грн.

200,00 грн.

Cat-fish

150,00 грн.

200,00 грн.

MPU

150,00 грн.

200,00 грн.

Fullscreen до 5 сек, хрестик

200,00 грн.

250,00 грн.

Content-roll до 7 сек

200,00 грн.

ххх

БРЕНДУВАННЯ
BackGround

Ціна за 1000 показів
ROS
175,00 грн.

ГОЛОВНА
200,00 грн.

ФОРМАТ

ОПИС

ВАРТІСТЬ, грн.

Новина

до 3000 знаків, стрічка новин на основному порталі з розміщенням
в відповідному розділі, 1 зовнішнє посилання,
до 3 фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)

6000

Новина
із виносом

до 3000 знаків, стрічка новин на головній сторінці з розміщенням
в відповідному розділі, 1 зовнішнє посилання, до 3 фотографій
(680 * 425, 72 dpi, jpg)

6500

PR-Стаття

до 8000 знаків, стрічка новин на головній сторінці з розміщенням
в відповідному розділі, 3 зовнішніх посилання,
до 5 фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)

35000

Дайджест

публікуються матеріали, які були раніше опубліковані в ЗМІ, як правило,
без змін, з посиланням на першоджерело, до 4000 знаків

12 000

Особиста
думка

до 2500 знаків, розміщується в розділі «МНЕНИЯ» з виносом на головну
сторінку, без зовнішніх посилань з одним фото автора

5500

Прес-Реліз

до 3000 знаків, розміщення в розділі «Прес-релізи»,
1 зовнішнє посилання, до 3 фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)

5000

Усі ціни вказані без ПДВ
Націнка за таргетинг по розділам 20%
Націнка на політичну рекламу та/або корпоративні конфлікти 100%
Націнка на рекламу алкогольної\тютюнової продукції - 50%
ТТ до банерів та рекламних матеріалів за посиланням http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_576.html
Вартість розміщення новини/статті на регіональних порталах - 50% від вказаної у прайсі

Дякуємо
Контакти редакції:
) 044 289 39 43
* hello@comments.ua
З приводу розміщення
реклами:
) (098) 397 67 67
* sale@comments.ua

