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ЧИМ КОРИСНИЙ НАШ САЙТ?

120 сайтів успішно 
працюють вже більше 7 
років

З нами співпрацює на 
постійній основі 15 000 
клієнтiв

Сторінки сайтiв 
переглядають більше
88 млн. чоловік на місяць2 31

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС?

НОВИНИ:КАТАЛОГ ПІДПРИЄМСТВ: ФОТОЗВІТ:

РОБОТА: НЕРУХОМІСТЬ: АВТО:

АФІША:

свіжа і цікава стрічка новин, 
яка відображає всі події, що 
відбуваються в місті та що 
дозволяє Вам бути в курсі 
всього, що відбувається.

актуальна інформація про 
підприємства Вашого міста яка
постійно оновлюється і дає Вам 
можливість знайти все необхідне 
для себе в одному місці.

в розділі зібрані всі заходи 
Вашого міста в форматі 
фотографій, які цікаво 
дивитися і на яких можна 
знайти себе.

безкоштовна можливість 
для розміщення вакантної 
посади, яка є у Вас
в компанії.

всі найсвіжіші та актуальні 
оголошення з купівлі / 
продажу / обміну
нерухомості у Вашому місті.

якщо потрібно продати / 
обміняти / купити авто, в 
цьому розділі зібрана вся 
актуальна інформація по 
ринку авто Вашого міста.

вся інформація про вистави 
/ концерти / виставки / 
кінопокази / лекції і не 
тільки,
унікальна можливість 
відстежувати всі 
найцікавіші заходи у 
Вашому місті.

info@032.ua  +38 (032) 245-54-55; 
+38 (097) 419-06-60
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<7

відвідувачів сайту шукають 
підприємства через довідник 
підприємств міста.

відвідувачів сайту шукають 
підприємства через 
довідник підприємств 
міста.

90%
потенційних клієнтів 
вибирають компанії з 
брендованої сторінкою
і заповненим профілем.

днів, потрібно для створення сторінки в нашому 
каталозі, яка повністю може замінити
повноцінний сайт.

<500
тисяч

80%80%

90%

<7

<500
тисяч

РОЗМІЩЕННЯ
В ДОВІДНИКУ
ПІДПРИЄМСТВ

Можливість редагування своїх даних

Розміщення в мобільних додатках iOS і Android

Доступні сервіси

Для автосалонів: розміщення пропозицій в розділі «Авто»

Для агенцій з нерухомості: розміщення пропозицій
в розділі «Нерухомість»

Для кадрових агенцій: розміщення пропозицій
в розділі «Робота»

Розміщення оголошень Вашої компанії

Розміщення вакансій Вашої компанії

Розміщення прайс-листів, сертифікатів

Унікальна адреса в інтернеті (ВашаКомпанія.032.ua)

Розміщення на мапі міста

Розміщення товарів

Кількість рубрик розміщення у довіднику 3

5

5

-

- -

-

- -

10

10

13

50

20

20 20

100

100

100

100

1800 грн.
1000 грн.

3600 грн.
2000 грн. 

6000 грн.
3500 грн. 

1000

1000

200

1000

15

Дозволити замовлення товарів чи послуг

Розміщення новин вашої компанії

Розміщення фотографій

Розміщення акцій вашої компанії

Брендування сторінки підприємства

Наші пропозиції:

- 6 місяців
- 12 місяців

ПремiумЛюксСтандарт

Ціни вказані без урахування ПДВ
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БАНЕРНА РЕКЛАМА
НА САЙТІ

Розміщення політичної реклами - подвійний тариф від прайса.
Вартість виготовлення анімованого банера - 500грн.
Цiни вказані без урахування ПДВ.
Розмір файлу в форматах (jpg, gif, swf) не повинен 
перевищувати - 50 Кб.
Розмір файлу в форматі (html) не повинен перевищувати - 
200Кб.

РоздiлиГоловнаЧастота показiв
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Ми розміщуємо великі, яскраві, 
ефективні банери.

Вартість контакту з цільовою 
аудиторією значно дешевше інших 
засобів реклами.
Наш сайт охоплює більшу частину 
інтернет аудиторії Івано-Франківська.

Ви можете оперативно вносити зміни 
в розміщення реклами.

Можливість контролю ефективності 
реклами за допомогою лічильників.

1
2
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5

РоздiлиГоловна

БАНЕРНА РЕКЛАМА В 
АДАПТИВНIЙ (МОБIЛЬНIЙ) 
ВЕРСIЇ САЙТУ

Розтяжка 1

Розтяжка 2

1500

800
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600
грн/мiсяць

грн/мiсяць
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БАНЕРНА РЕКЛАМА
У МОБІЛЬНИХ
ДОДАТКАХ

CitySites першим в Україні збудував 
всеукраїнську мережу додатків
для IOS і Android з можливістю
таргетингу по місту.

Ціна на виготовлення і розміщення вказана без ПДВ.

Розміри банерів:
800х720рх - планшетна версія;
800х224рх - мобільна версія.

Кількість завантажень

735 312 896 012
Частота показів банера: 20%

Цiна: 2 000 грн.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

Мобільну аудиторію 
неможливо якісно охопити 
розміщуючись на сайтах.

Взаємодія користувача 
смартфона з банером 
відбувається більш ефективно, 
ніж на сайті, за рахунок 
невеликої кількості тексту на 
екрані гаджета.

Дорога і якісна аудиторія. 
Якщо ви шукаєте 
платоспроможну аудиторію - 
це користувачі смартфонів.
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1. Розміщення на Головній сторінці 
впродовж дня серед некомерційних 
новин.

2. Розміщення в найпопулярнішому 
розділі «Новини». Розділ має своїх 
постійних відвідувачів/
і велика кількість відвідувань з 
пошукових систем / соціальних мереж.

3. Довічне розміщення статті на сайті.

Ми пропонуємо розміщення PR статті про 
Ваш інтернет магазин, заклад, товари або 
послуги.

РЕКЛАМНІ СТАТТІ

Новина на сайт в розділ «Новини компаній»

ТОП-розміщення в плитці

Останні новини

1450 грн.

950 грн.

500 грн.

РозмiщенняМiсце розмiщення

Розміщення новини в мобільному додатку

Нативна (природна) реклама

Вартість розробки і написання статті становить 500 грн.

Закріплення новини на Головній сторінці сайту
терміном 24 години

1900 грн.

1000 грн.
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CitySites - це лідируючий інтернет-проект України в сегменті «Сайт міста», до складу якого входить більше 
100 регіональних сайтів України, Росії, Білорусії, Казахстану, Грузії та Литви.

Міські сайти CitySites займають лідируючі позиції в кожному населеному пункті, де є його представництва, 
надаючи користувачам найбільш повну інформацію про життя міста. Компанія динамічно розвивається на 
ринку СНД і ставить перед собою завдання по закріпленню на ринку Європи.

(На основі даних сервісу статистики Google Analytics і 
маркетингових досліджень компанії):

МЕРЕЖА МІСЬКИХ САЙТІВ

СТАТИСТИКА

Загальна
відвідуваність

Кількість переглянутих 
сторінок

на добу
630 000

на добу
2 940 000

в квартал
37 800 000

в квартал
8 114 400 000

в місяць
12 600 000

в місяць
88 200 000
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Наш менеджер вже чекає Вашого дзвінка.

info@0342.ua
+380 (66) 034-20-00

НАШІ ОСНОВНІ ФІЛІЇ В УКРАЇНІ:


