Реклама на сайті «Детектор медіа».
Банерна реклама:

Вартість за 1 тис. з
ПДВ в грн.

Розміщення (100% показів)
На головній сторінці зліва

300х250

180,00

На всіх внутрішніх сторінках зліва (наскрізний)

300х250

120,00

PR‐матеріали публікуються на сайтах порталу «Детектор медіа» виключно з поміткою «На правах
реклами». Вартість вказана в грн. з ПДВ.
Публікація статті у відповідній рубриці сайту з виносом анонсу матеріалу
на головну сторінку (у флеш). З утриманням анонсу 3 дні на головній
сторінці сайту. На правах реклами.

9 600,00

У рубриці "ТОП Новини" (3 дні на головній). На правах реклами.

3 600,00

У рубриці "Новини" (1 день на головній). На правах реклами.

2 400,00

У рубриці "Анонси" (4 дні на головній). На правах реклами.

1 800,00

У рубриці «Прес-релізи». На правах реклами.

600,00

Брендування сайту «Детектор медіа». Вартість вказана в грн. з ПДВ за 1 тиждень:
Усі сторінки - ROS по сайту

14 400,00

Додаткові рекламні можливості порталу «Детектор медіа». Вартість вказана в грн з ПДВ за 1 пост.
Публікація PR-матеріалу з сайту ДМ на сторінці в Facebook:
https://www.facebook.com/DetectorMedia/ 23 тис. фоловерів

1200,00

Публікація PR-матеріалу з сайту MediaSapiens на сторінці в Facebook

https://www.facebook.com/MediaSapiens.ua/ 17 тис. фоловерів

840,00

Публікація PR‐матеріалу з сайту «Про суспільне мовлення» на сторінці
Facebook https://www.facebook.com/Detector.SuspilneTV/ 7,6 тис.
фоловерів. Аудиторія НСТУ.

600,00

Розсилка PR‐матеріалу замовника (на правах реклами) базою читачів
порталу ДМ. Аудиторія складає: 5000 emails.

600,00

Інші рекламні послуги, які розраховуються індивідуально під замовника:

1. Рекламна кампанія посту зі сторінок «Детектор медіа» в Facebook по цільовій
аудиторії замовника.
2. Організація медійної події «під ключ» (прес-конференції, презентації, тренінгу,
семінару, конкурсу для журналістів).
3. Послуги з моніторингу медійного контенту.
4. Написання PR-матеріалу на замовлення силами журналістів порталу «Детектор
медіа».

Контактна особа від ТОВ «Детектор медіа» ‐ Юля Зелінська.
+38 098 446 61 95
zelin.tk@gmail.com
https://www.facebook.com/umagaj
ТОВ «Детектор медіа»
UA 41 300528 00000 26004455076494,
Банк АТ "ОТП Банк", МФО 300528 04112,
ЄДРПОУ 43416016, Платник ПДВ,
01032, м. Київ, вул. Микільсько‐Ботанічна, 17/4.

