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«ДЕТЕКТОР МЕДІА» 

(до 2016 року –

«Телекритика»

від команди Наталії 

Лигачової) 

вже майже 20 років

є найвпливовішим 

джерелом ексклюзивної 

публіцистики 

та аналітики 

про українські медіа.

«ДЕТЕКТОР МЕДІА» 

це незалежний багатофункціональний хаб, що 

поєднує створення медійного контенту, 

дослідження медійного простору та ринку, 

модерування професійної дискусії 

в журналістському цеху, адвокацію законодавчих 

та суспільних змін, що стосуються медіа, та 

медіаосвіту, спрямовану на широку аудиторію. 
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Ми - єдине незалежне від гравців медіаринку ЗМІ про ЗМІ
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Ми проводимо моніторинг 

якості TV-новин, регулярно 

публікуємо звіти про стан 

медіа в Україні, які 

використовуються 

журналістами та політиками, 

виробляємо власні 

інформаційні продукти 

(фільми, ток-шоу, аналітика, 

графіка), 

беремо участь у робочих

групах при органах влади, 

проводимо моніторинги 

та дослідження, 

тренінги та різного 

роду публічні заходи.
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Знає всі таємниці 
українських мас-медіа. 
Ми розповідаємо про це досить 
глибоко, щоб це було цікаво 
професійної аудиторії, і досить 
доступно, щоб привертати увагу 
людей за межами роботи в медіа
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Детектор медіа

Мультимедійний 
проект: 
репортажі, блоги, 
майстер-класи, 
лекції, 
спецпроекти, 
онлайн-курси

Відеотека

Допомагає 
зорієнтуватись 
в інформаційному 
просторі та 
нейтралізує 
неправдиві новини
і маніпуляції

Mediasapiens

detector.media ms.detector.media video,detector.media
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Нас читають політики, державні службовці, топ-менеджери медіасфери, керівники компаній, 

дипломати, 

співробітники міжнародних організацій, журналісти, представники навколомедійної сфери  -

маркетологи, PR-ники, рекламісти та люди, які володіють критичним мисленням 
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Наша аудиторія – якісна, сфокусована, обізнана, мотивована
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Наталія Лигачова,

засновниця, голова ГО 

«Детектор медіа». 

Шеф-редакторка 

порталу «Детектор 

медіа»

Мар’яна 

Закусило, 

головна 

редакторка 

порталу 

«Детектор медіа»

Отар Довженко, 

керівник Центру 

аналітики

та моніторингу 

«Детектор медіа» 

Гала Скляревська, 

заступниця 

шеф-редактора 

з авторських проектів

Галина Петренко, 

директорка 

ГО «Детектор 

медіа»

Вадим Міський, 

програмний

директор

Cвітлана Остапа, 

заступниця 

шеф-редактора 

зі зв’язків 

із громадськістю

Наталія 

Данькова, 

оглядачка

Ярослав 

Зубченко, оглядач
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Бездоганна 

репутація та 

неупереджений 

погляд

Високий рейтинг 

цитування –

ми є джерелом 

інформації 

для інших медіа

Ньюзмейкери та особи, 

які приймають рішення, довіряють 

нам, тому що знають, ми -

максимально відкритий 

для всіх майданчик 

У нас немає 

медійного «сміття» та 

чорнухи, 

нам не соромно 

за наш контент 

Якісна та сфокусована 

аудиторія, 

яка довіряє 

нашим ресурсам
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Медійна реклама
ми працюємо зі всіма форматами, 
які дозволяють спрогнозувати 
охват, частоту контактів, кількість 
кліків 
та можливість таргетингу.

Нативна реклама та спецпроекти 
тематичні проекти, які 
створюються індивідуально під 
клієнта, органічно вписуються в 
контентне середовище наших 
ресурсів та відповідають інтересам 
та очікуванням нашої аудиторії. 

Розміщення новин компаній, 
прес-релізів та аналітичних 
матеріалів - репутаційна 
перевага та можливість 
для активного репосту.



Наш досвід та медійна 
експертиза - запорука 
довіри 
та бездоганної репутації

01032, м. Київ, 

Микільсько-Ботанічна, 17/4

+38 (044) 290-82-76

Email: info@detector.media

Комерційний

директор 

Марія Онищенко

(067) 503 30 50

adv@detector.media

КОНТАКТИ
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