ПРАЙС-ЛИСТ НА РОЗМІЩЕННЯ
РЕКЛАМИ, PR-МАТЕРІАЛІВ, БРЕНДУВАНННЯ ТОЩО

Банерна реклама*
Формати, рх

Місце розміщення

Позиція

Вартість, грн/за тиждень

1300 х 120

Головна та внутрішні сторінки (топлайн над усім контентом)

Статика/динаміка

8000

1300 х 300

Головна, фулбанер, 2-й екран

Статика

4000

405 х 280 ( + внутрішні сторінки: 295 х 203)

Головна та внутрішні сторінки (окрім спецпроектів та блока "Інтерв'ю") , права колонка,
1-й екран

Статика/динаміка

2000

405 х 600 (+ внутрішні сторінки: 295 х 403)

Головна та внутрішні сторінки (окрім спецпроектів та блока "Інтерв'ю") , права колонка,
2-й екран

Статика

3500

705 х 120

Головна, банер в рубриці "Кращі матеріали"

Статика

1500

Помітки

Вартість, грн/за тиждень

Пакетна пропозиція. За
покупки можливе
розміщення додаткових
матеріалів у розділі.
Обговорюється
індивідуально.

1000

Статика/динаміка

500

Календар подій*
Формати, рх

Місце розміщення

Виділення рамкою та закріплення події на головній сторінці
під розділом "Події"

Головна сторінка

Виділення події плажкою у рубриці "Події"

Рубрика "Події"

Розміщення зображення на подію у прев'ю події в календарі

Рубрика "Події"

Розділ із розширеною інформацією про подію (можливо
додати відео, фото та додаткові текстові)

Рубрика "Події"

Кнопка на реєстрацію/оплату події

Розділ події

Баннер в слайдері

Рубрика "Події"

300

Спецпроект МBA*
Формати, рх

Місце/умови розміщення

Позиція

Вартість, грн/за тиждень

Вартість, грн/за місяць

433 x 370

Головна розділу спецпроекту MBA, праворуч

Статика/динаміка

2000

5500

Пакет рекламних пропозицій "Преміум"*

• Перша позиція в списку бізнес шкіл із виділенням плажкою
• Окремий розділ про бізнес-школу
• 4 анонси в календарі подій
• 2 баннери в Імейл-розсилці
• Рекламна підтримка публікацій на ФБ – 3 пости
• Нативна реклама у розділі «Цікаві матеріали» (до 4х матеріалів)

-

-

35000

Пакет рекламних пропозицій "Стандарт"*

• Друга позиція в списку бізнес шкіл із виділенням плажкою
• Окремий розділ про бізнес-школу
• 3 анонси в календарі подій
• 1 баннер в Імейл-розсилці
• Рекламна підтримка публікацій на ФБ – 2 пости
• Нативна реклама у розділі «Цікаві матеріали» (до 2х матеріалів)

-

-

30000

Пакет рекламних пропозицій "Базовий"*

• Третя позиція в списку бізнес шкіл із виділенням плажкою
• Окремий розділ про бізнес-школу
• 2 анонси в календарі подій
• 1 баннер в Імейл-розсилці
• Рекламна підтримка публікацій на ФБ – 1 пост

-

-

25000

Нативна реклама у вигляді окремого розширеного розділу.
Можливо замовити тільки при розміщенні замовлення на
плашку - перша\або друга\або третя позиції в списку
компаній. Вартість плашки сплачується додатково за
обраними тарифами

Окремий розділ з розширеною текстовою інформацією (до 20 000
знаків), фото, відео та посиланням на сайт рекламодавця

Статика

-

20000

*Купівля пакетної пропозиції можлива при підписанні договору від 6 місяців.

Нативна реклама*

Формати, рх

Розміщення

Вартість, грн/за місяць

Відео

За домовленістю

від 10 000

Нативна реклама у вигляді окремого розширеного розділу
(спецпроекту)

Окремий розділ з розширеною текстовою інформацією (до 20 000 знаків), фото, відео та посиланням на сайт
рекламодавця

від 15 000

Брендування та спонсорування*
Формати, рх

Розміщення

Вартість, грн/за тиждень

Бонус

Беклайн сайту

Головна та внутрішні сторінки (беклайн під усім контентом)

15 000

PR-публікація

Беклайн розділу

Внутрішні сторінки (беклайн під усім контентом)

8000

PR-публікація

Спонсорування рубрики

Брендування усіх матеріалів в рубриці

2500

PR-публікація

Ексклюзивна рубрика (під рекламодавця)

Брендування усіх матеріалів в рубриці

5000

PR-публікація

Розміщення PR-публікацій*
Формати, рх

Розміщення

Позначення

Вартість за публікацію

Публікація в новинній стрічці (анонси, подіїї тощо)

Головна та внутрішні сторінки, розділі "Новини"

Плашка "Promoted"

3500

Публікація в розділі (рубриці) - анонси, подіїї тощо

Внутрішня сторінка розділа

Плашка "Promoted"

2000

Публікація в e-mail розсилці

Публікація з вашим контентом

Плашка "Promoted"

1000

Публікація в e-mail розсилці як "Головна новина"

Публікація з вашим контентом в топлайні

Плашка "Promoted"

3000

Реклама в e-mail розсилці*
Формати, рх

Розміщення

Вартість за вихід

970 х 250

Під блоком новин розсилки

500

Спонсорування email-розсилки

Вказування спонсорства рекламодавця на початку та вкінці розсилки

1000

Ко-брендована email-розсилка

В розсилці: 40% матеріалів від Партнера (матеріали йдуть із прямими посиланням на сайт Партнера)

3000

* K.Fund Media – інформаційний ресурс про підприємництво, освіту, ділову літературу. Тому, ми не займаємся розміщенням, брендуванням, спонсоруванням будь-яких
замовних політичних матеріалів. Не розміщується реклама казино, ігрові автомати, букмекери, покер, форекс. Націнка на рекламу алкоголю, тютюнопаління, електроних
сигарет - 100%
** Ціни вказані без ПДВ та на умовах передплати. Отримувач платежу - ФОП 3 групи - без ПДВ.

Для замовлення пишить на: adv@kfund-media.com

