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ПАКЕТ ПАРТНЕРСЬКИЙ
ПУБЛИКАЦІЯ В ТЕМАТИЧНОМУ РОЗДІЛІ САЙТУ

Компанії \ Інновації \ Свій бізнес \ Гроші \ Лідерство \ Життя
• Обсяг: до 6000 знаків
• 3 ітерації тексту
• Анонс матеріалу на головній сторінці сайту
• Пост на сторінках у Facebook та Instagram
Партнерський матеріал передбачає розміщення одного матеріалу, який публікується в тематичному розділі сайту з позначкою #партнерський. Матеріал може бути виконаний у різних форматах (інтерв'ю, підбір, репортаж, колонка і т.д.). Партнерський матеріал уможливлює детально
розповісти про переваги бренду/компанії/продукту, продемонструвати експертизу співробітників, розповісти про новини компанії, привернути увагу клієнтів і потенційних партнерів.

Вартість: 80 000 грн
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЖУРНАЛ + САЙТ
Вигода на розміщення на сайті 40%
* Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021. Вартість вказана в гривнях, до ПДВ.
Усі публікації рекламодавця мають обов'язкову позначку «Партнерські матеріали».
Рерайт матеріалів рекламодавця – плюс 5% до вартості публікації.
Створення матеріалів під ключ – плюс 15% до вартості публікації.
Спеціальна пропозиція діє за умови розміщення в журналі об'ємом від однієї шпальти.

ПРИКЛАД

ПАКЕТ BRANDVOICE
ПУБЛІКАЦІЯ В РОЗДІЛІ САЙТУ «BRANDVOICE»
• Голос компанії на сторінках Forbes. Власна сторінка компанії
в рубриці «Автори» з назвою бренду (приклад – ДТЕК Voice)
• Три публікації (з можливістю подальшого збільшення кількості)
• Обсяг: до 9000 знаків за публікацію
• Анонс матеріалу на головній сторінці сайту
• Анонс матеріалів у блоці «Читайте також» під редакційними
матеріалами тематичної рубрики, 7 днів
• Три пости на сторінках у Facebook та Instagram
• Анонс матеріалів в e-mail розсилці

Вартість: 290 000 грн
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

САЙТ + ЖУРНАЛ
Вигода на розміщення в журналі 20%
* Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021. Вартість вказана в гривнях, до ПДВ.
Усі публікації рекламодавця мають обов'язкову позначку «BrandVoice».
Рерайт матеріалів рекламодавця – плюс 5% до вартості публікації.
Створення матеріалів під ключ – плюс 15% до вартості публікації.
Спеціальна пропозиція діє за умови розміщення в журналі об'ємом від однієї шпальти.
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