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The Page – сучасне ділове ЗМІ

o Інформує про головні події в економіці та 
бізнесі України

o Наша місія — надихнути читачів на створення
нових бізнесів та допомагати їм приймати
інвестиційні рішення

o Виходить з травня 2019 року

o Має україномовну, російськомовну та 
англомовну версії
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Хто нас читає
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1 658 790  2 464 489
користувачів на місяць переглядів

*thepage.ua

• facebook.com/thepageUA • youtube.com/user/1shpalta • t.me/the_page_media

Понад 1 600 000 користувачів на місяць

Майже 2 500 000 переглядів сторінок на місяць*

Місячне охоплення в соцмережах
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Ядро аудиторії The Page

Ядро аудиторії:

• Чоловіки 49%

• Жінки 51%

• Більш ніж 60% 
аудиторії – люди віком
від 25 - 44 років

o Сучасні та активні мешканці великих міст України (переважно Київ –
майже 40%), що домоглися певних успіхів – будують кар’єру або відкрили
свою справу.

o Небайдужі до того , що відбувається в їхньому місті та в країні, стежать за 
новими ініціативами, беруть участь у громадському житті.

o Активні споживачі сучасних товарів та послуг.

o Цікавляться культурою, ведуть активний спосіб життя та мають широке
коло інтересів.

The Page читають як чоловіки, так і жінки



Де читають The Page

2,84 %

1,95 %

0,9 %

США

0,9 %

0,62 %

4,16 %

0,57 %

0,45 %

0,40 %

Київ 39,86 %

Харків 6,00 %

Одеса   3,46 %

Дніпро 2,90 %

Львів 2,05 %

Запоріжжя 2,01 %

Миколаїв 1,14 %

Кривий Ріг 1,11 %

Херсон 0,94 %
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Читачі сконцентровані у великих 
містах, в першу чергу – в Києві



Пристрої

0,9 %Смартфони 76,31 %

Десктоп 21,78 %

Планшет 1,91 %
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The Page у порівнянні з іншими
виданнями сегменту
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Про що пише ThePage
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Рубрики

• Новини

• Економіка

• Політика

• Бізнес

• Ринки
- банки
- фінанси
- агро
- ІТ
- нерухомість

• Інтерв’ю
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Рубрики

• Авто новини

• Огляди авто

• Тест-драйви
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Авто



Рубрики
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Style

• Стиль життя

• Мода

• Краса

• Здоров’я

• Гастроїжа

• Дизайн

• Подорожі

• Персона

• Події



З нами співпрацюють
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Рекламні можливості
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• Рекламна новина – до 
1,5 тис. знаків

• Рекламна стаття – від
2,5 до 5 тис. знаків



Спецпроєкти

o Матеріал до 8 000 знаків, готує
журналіст видання

o Спеціальний дизайн та верстка 
проєкту, спеціально створена 
інфографіка

o Розміщується в розділі
Спецпроєкти на забрендованій
сторінці

o Розміщується на facebook-сторінці
видання та в телеграм-каналі
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Варіанти спецпроєктів

Вартість – від 60 000 грн без ПДВ

Ознайомитися матеріалом



Спецпроєкти

o Мультимедійний проект, можливості: 
- Матеріал до 8 000 знаків
- Відео-контент
- Аудіо-подкаст
- Інфографіка
- GIF-анімація

o Спеціальний дизайн та верстка проєкту

o Розміщується в розділі Спецпроєкти на 
забрендованій сторінці

o Розміщується на facebook-сторінці
видання та в телеграм-каналі

thepage.ua

Варіанти спецпроєктів

Вартість – від 80 000 грн без ПДВ

Ознайомитися з матеріалом 1 Ознайомитися з матеріалом 2



Досьє
o Довідник з інформацією про 

українську еліту: 
бізнесменів, політиків, 
громадських діячів, а також
про їхній бізнес та особисте
життя

o Важливий інструмент
управління репутацією в 
інтернеті

o Якісна SEO-оптимізація для 
попадання на топ-позиції в 
пошуковій видачі

o Розміщується безстроково

o Містить два розділи: 
«Люди» та «Компанії»
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Вартість – 25 000 грн без ПДВ

Ознайомитись з рубрикою



Інтерв’ю
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Вартість – 18 000 грн 
без ПДВ

• Інтерв’ю надається
партнером та 
помічається плашкою 
«Партнерський
матеріал»



Прайс Всі матеріали анонсуються в стрічці новин
на головній сторінці та на facebook-сторінці видання

Основні

принципи / правила

Термін

виготовлення

Вартість

без ПДВ, грн
Вид реклами Опис

Рекламна
новина

Новина (до 1,5 тис. знаків), до 3-х фото
Матеріал і фото надається партнером та помічається

плашкою  "Новини компаній"

1-2 дні 3 500

Рекламні
статті

Новина (до 2,5 тис. знаків)

Рекламна стаття (до 5 тис. знаків)

Стаття надається партнером та помічається плашкою "PR" 

або "Партнерський матеріал"

1-2 дні

1-2 дні

7 500

14 000

Інтерв'ю Інтерв'ю (до 10 тис. знаків), до 3 фото
Інтерв'ю надається партнером та помічається плашкою 

"Партнерський матеріал"
1-2 дні 18 000

Досье 
(Люди/Компанії)

Матеріал пишеться за редакційними

стандартами рубрики

Матеріал пишеться за редакційними страндартами рубрики на 

основі інформації, що надається партнером
Від 7 днів 25 000

Нативна
реклама

Матеріал на задану партнером тему 

(5-7 тис. знаків)

Матеріал пишеться журналістом видання за редакційними

стандартами pg та помічається плашкою "Партнерський

матеріал". Розміщується в розділі, що відповідає темі ,та 

анонсується у стрічці новин на головній сторінці (1 день)

Від 7 днів від 40 000

Питання/ 
Відповідь
(Карточка)

Партнерський матеріал, створений за 

принципом серії питань та відповідей
Принцип подачі матеріалу (питання-відповідь) дозволяє

пояснити читачеві найскладніші теми
Від 10 днів від 25 000

Список

10 фактів про щось, чого ви не знали. 

Матеріал у форматі словника –

пояснення термінів або список

порад по темі

Пишеться журналістом видання за редакційними стандартами 

та помічається плашкою "Партнерський матеріал". Можливе

використання інфографіки.

Від 5 днів від 25 000

Тест
Тест на знання теми. Створюємо цікавий

тест за визначеною темою, а в межах тесту 

просуваємо продукт

Готується редакцією видання з та помічається плашкою 

"Партнерський матеріал".
Від 7 днів від 30 000



Прайс Всі матеріали анонсуються в стрічці новин
на головній сторінці та на facebook-сторінці видання

Основні

принципи / правила

Термін

виготовлення

Вартість

без ПДВ, грн
Вид реклами Опис

Короткий 
формат

Коротко і на конкретному прикладі

пояснюємо складну тему
Пишеться журналістом видання та помічається плашкою 

"Партнерський матеріал"
Від 3 днів від 20 000

Спецпроєкт

Великий партнерський матеріал (або серія

матеріалів) на важливу для суспільства, 

країни тему. Історія питання, чому це

важливо (з точки зору бізнесу), цифри, 

коментарі експертів

Матеріал пишеться за редакційними стандартами pg і 

готується редакцією на основі заповненого клієнтом брифу. 

Розміщується в окремому забрендованому розділі на сайті. 

Клікабельний анонс на головній сторінці

Від 14 днів від 80 000

Колонка Авторська колонка  експерта
Матеріал і фото надається партнером, розміщується в 

рубриці "Погляди" з поміткою Експерт.
1-3 дні 10 000

Посилання Анкор-посилання в матеріалі 1-2 дні 2 000

- ( -
-



Наш головний актив — це наша команда
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Комерційний відділ

  

advert@thepage.ua

Ірина Науменко
                

Ганна Федосенко
+38 067 409 10 15    +38 050 352 86 20

Олена Вітер
     +38 099 933 62 15
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