
Зверніть увагу, що поруч із базовою ціною у прайсі вказано розраховану суму, яку можна доплатити,
за анімований банер або щоб збільшити гарантовану кількість показів до 50% чи 100%.

:-)

Хочете більше, ніж пропонує базова ціна?

+= базова ціна обраного
рекламного місця

Базова ціна
Вартість націнка за те,

що банер анімований

(40% базової ціни)
націнка за 100%

гарантованих показів

(70% базової ціни)
+

Наприклад: анімований банер з гарантованою ймовірністю 100% показів коштуватиме:

Якщо при замовленні реклами Вам належить декілька знижок, то їх сумують.
Наприклад, Ви замовили рекламу на термін більше 6 міс., розмістили банер у розділах Торговий майданчик та
Деталі пропозиції і сума Вашого замовлення перевищила 8000 грн., то сума знижки становитиме:
10%+5%+2%=17%.

Додавши націнку до базової ціни, Ви можете зробити Ваш банер більш помітним.

:-)

МЕДІА-ПЛАН
Банерна реклама на порталі

Кожен додатковий
розділ розміщення

передбачає +2% знижки7 5

5 3

10

2501-5000 3-6

5001-8000 >6

>8001

Сума
замовленої
реклами, грн

Термін на який
замовляється
реклама, місяць

Знижка, % Знижка, %

Ми впевнені,
що наша співпраця буде вигідною для Вас!

Базова ціна, яку зазначено у прайсі, передбачає:

Розміщення статичного (нерухомого) банера на обраному місці. Ми гарантуємо, що як мінімум показів
рекламного місця будуть Вашими.

Якщо на місці, яке Ви обрали, немає банерів інших рекламодавців, ми безкоштовно збільшимо відсоток
Ваших показів.

25%

Приємний бонус

Яку націнку вибрати, щоб бути кращим?

Заміна статичного банера на анімований банер

До 50% збільшити кількість гарантованих показів

До 100% збільшити кількість гарантованих показів

+40%
+40%

+70%(тільки Ваш банер на обраному місці)

:-)

Статичний банер –

gif-банер –

флеш-банер –

безкоштовно
150 грн

300 грн

Знижка залежить від:
- терміну розміщення реклами
- суми замовлення
- кількості розділів, у яких Ви розміщуєте банер

Розроблення банера

Знижки



Блок 1-2

Блок 1-3

Блок 1-5

Блок 1-6

Блок 1-7

Блок 1-8

ТОП-банер (Головна та всі сторінки сайта)

ПРЕСТИЖ (Головна та всі сторінки сайта)

У ЦЕНТРІ (тільки Головна)

ЕКСКЛЮЗИВ (Головна, Новини, Статті)

ЛІВИЙ БОКОВИЙ (Головна, Новини, Статті)

Перевагою наскрізних банерів є те, що вони відображаються
на всіх сторінках порталу, тобто їх побачить максимальна
кількість користувачів.

Популярність розділу: 4,73% переглядів всіх

100% сторінок відображатимуть ці банери

Блок 1-2

Блок 1-3

Блок 1-5

Блок 1-6

Блок 1-8

Блок 1-7

Блок 1-1 Розмір банера
750х100 мм

грн/міс.2000

+ 800 + 1400або

+ 800

:-)

Розмір банера
220х100 мм

грн/міс.1200

+ 480 + 840або

+ 480

:-)

Розмір банера
230х300 мм

грн/міс.500

+ 200 + 350або

+ 200

:-)

Розмір банера
230х300 мм

грн/міс.300

+ 120 + 210або

+ 120

:-)

Розмір банера
500х100 мм

грн/міс.400

+ 160 + 280або

+ 160

:-)

Розмір банера
230х300 мм

грн/міс.200

+ 80 + 140або

+ 80

:-)

Розмір банера
500х100 мм

грн/міс.300

+ 120 + 210або

+ 120

:-)

сторінок порталу

МІСЦЯ
ТА ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ

Реклама на головній сторінці2

1 Наскрізні банери
Головна сторінка

www.harchovyk.com –
портал харчової та переробної галузі

Блок 1-1



www.harchovyk.com –
портал харчової та переробної галузі

1

Торговий майданчик

Деталі пропозиції

Якщо Вас цікавить контакт з тими,
хто активно виробляє, продає
та купує, – Вам сюди

ЛІВИЙ БОКОВИЙ (колонка зліва)

СЕРЕД ПРОПОЗИЦІЙ

ЛІВИЙ БОКОВИЙ (колонка зліва)

ХМАРОЧОС (колонка справа)

2

3

Блок 2-0

Блок 2-1
Блок 2-2
Блок 2-3
Блок 2-4

Блок 2-6
Блок 2-7

Блок 3-1
Блок 3-2

Розмір банера
180х600 мм

грн/міс.500

+ 200 + 350або

+ 200

:-)

Розмір банера
230х300 мм

+ 120 + 210або

грн/міс.300
+ 120

:-)

Розмір банера
500х200 мм

грн/міс.400

+ 160 + 280або

+ 160

:-)

Розмір банера
230х300 мм

грн/міс.300

+ 120 + 210або

+ 120

:-)

Рекламних місць може бути більше, ніж зображено.

Популярність розділу: 23,8% переглядів всіх

Популярність розділу: 25,44% переглядів всіх

сторінок порталу

сторінок порталу

ТОРГОВИЙ МАЙДАНЧИК –
серце порталу

Деталі пропозиції

Блок 2-1

Блок 2-2

Блок 2-3

Блок 2-4

Блок
2–0

180x600

Блок 2-7

Блок 2-6

Торговий майданчик

Блок 3-1

Блок 3-2



Тисячі користувачів щомісяця
знаходять тут партнерів для бізнесу

Каталог учасників

Деталі компанії

ЛІВИЙ БОКОВИЙ (колонка зліва)

СЕРЕД КОМПАНІЙ

ЛІВИЙ БОКОВИЙ (колонка зліва)

ХМАРОЧОС (колонка справа)

4

5

Блок 4-0

Блок 4-1
Блок 4-2
Блок 4-3
Блок 4-4

Блок 4-6
Блок 4-7

Блок 5-1
Блок 5-2

Розмір банера
180х600 мм

грн/міс.350

+ 140 або + 245

+ 140

:-)

Розмір банера
230х300 мм

грн/міс.200

+ 80 + 140або

+ 80

:-)

Розмір банера
500х200 мм

грн/міс.300

+ 120 + 210або

+ 120

:-)

Розмір банера
230х300 мм

+ 120 + 210або

грн/міс.300
+ 120

:-)

Рекламних місць може бути більше, ніж зображено.

Популярність розділу: 7,22% переглядів всіх

Популярність розділу: 20,94% переглядів всіх

сторінок

сторінок

КАТАЛОГ УЧАСНИКІВ – база даних
харчових і переробних компаній

Щодо співпраці телефонуйте:
тел./факс: (032) 244-11-00

Деталі компанії

Блок 4-6

Блок 4-7

Блок
4–0

Каталог учасників

Блок 4-1

Блок 4-2

Блок 4-3

Блок 4-4

Блок 5-1

Блок 5-2


