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Комерційна пропозиція
для навчальних закладів
Education.ua — один з провідних освітніх сайтів України. Це найбільш повний
і зручний каталог навчальних закладів, курсів та освітніх програм.

Аудиторія сайту
Відвідувачі Education.ua — це студенти, абітурієнти, викладачі, школярі, а також батьки, які цікавляться
підбором навчального закладу для своєї дитини.
Значну частину також складають користувачі, зацікавлені у вивченні іноземних мов, підвищенні
кваліфікації, освіті за кордоном і отриманні другої вищої або бізнес-освіти.

Про нас в цифрах
•
•

Щомісячна аудиторія сайту — більше 1 млн відвідувачів.
База Education.ua налічує більше 440 вузів, 1500 коледжів, 1500 шкіл, 1800 дитячих садків. На
порталі зареєстровано 4500 компаній, які проводять курси, 3900 репетиторiв і більше ніж 470
компаній, які організовують освітні програми за кордоном.

•

Вся інформація проходить ручну перевірку співробітниками сайту.

Послуги сайту
Якщо ви навчальний заклад, проводите курси або займаєтеся організацією навчання за кордоном,
сайт Education.ua відкриє вам доступ до понад 1 млн цільової аудиторії. А за допомогою наших послуг
ви зможете значно виділити свій навчальний заклад і додатково сфокусувати на ньому увагу.

•

Провідний навчальний заклад — найкраще рішення для ефективного просування. Перші позиції
і логотип в результатах пошуку, а також виділення значком VIP фокусують увагу і підвищують
лояльність до вашого навчальному закладу.

•

Банерна реклама — зміцнення іміджу і звернення до мільйонної цільової аудиторії. Хороші ціни,
таргетинг по розділах і регіонах, знижки.

•

Розміщення курсів — ви зможете додавати більше курсів, бути вище в результатах пошуку,
зробити вашу компанію більш впізнаваною і проводити набір в групи ще ефективніше.
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Провідний навчальний заклад
Бажаєте, щоб ваш навчальний заклад був помітнішим і популярнішим за інші?
Щоб про ваші можливості і пропозиції дізналися десятки тисяч зацікавлених
користувачів? Ми можемо допомогти.
Пакет

VIP регіональний
VIP національний

з логотипом на головнiй

1 місяць

3 місяці

6 місяців

12 місяців

Економія — 15%

Економія — 25%

Економія — 35%

5670 грн

11 340 грн

22 680 грн

4790 грн

8490 грн

14 690 грн

8670 грн

17 340 грн

34 680 грн

7370 грн

12 990 грн

22 490 грн

1890 грн

2890 грн

Перші місця в результатах пошуку
При попаданні в результати пошуку ваш навчальний заклад буде
виводитися вгорі сторінки одним з перших разом з логотипом і буде
виділений жовтим кольором.
У пакеті «Національний» — в тому числі і без вибору регіону.

Логотип на першій сторінці розділу
Ваш логотип буде виводитися в правому блоці «Провідні навчальні
заклади». Це збільшить впізнаваність і привабливість вашого
навчального закладу для відвідувачів сайту.

Значок VIP на сторінці навчального закладу
Буде виводитися поруч з назвою навчального закладу на його
сторінці. Це додатково сфокусує увагу користувача на вашому
навчальному закладі.

Логотип на головній сторінці сайту
Ваш логотип буде постійно виводитися на головній сторінці сайту.
Завдяки цьому відвідувачі будуть звертати увагу на ваш навчальний
заклад в першу чергу. Це значно збільшить впізнаваність і довіру
до нього.
Тільки в пакеті «Національний».
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Банерна реклама
Розміщення банера на Education.ua — це вдале поєднання зміцнення іміджу
та ефективного звернення до цільової аудиторії.

Головна сторінка
10–12 тис. показів на тиждень
Відмінний майданчик для іміджевої реклами.

930×90

240×400

1260 грн

1260 грн

на тиждень

на тиждень

Знижки:

•
•

від 4-х тижнів — 20%;
від 8-и тижнів — 25%.

Внутрішні сторінки
Ефективне звернення до цільової аудиторії.
Банери виводяться в результатах пошуку і на сторінках
навчальних закладів.

930×90

240×400

Вузи, коледжi, дитячi сади, школи

35 грн

за 1000 показiв

35 грн

за 1000 показiв

•

Курси, репетитори

45 грн

за 1000 показiв

Мінімальне замовлення 20 тис. показiв:
для вузiв, коледжiв, дитячих садiв
i шкiл — 700 грн;

45 грн

за 1000 показiв

•

для курсiв i репетиторiв — 900 грн;

Мінімальне замовлення 10 тис. показiв:

•

для компанiй за кордоном — 800 грн.

Компанiї за кордоном

80 грн

за 1000 показiв

80 грн

за 1000 показiв

Знижки:

•
•
•

вiд 200 тис. показiв — 10%;
вiд 500 тис. показiв — 20%;
вiд 1 млн показiв — 30%.
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Бажаємо успіхів у роботі!
Сподіваємося на постійну та взаємовигідну співпрацю з вами.
Завжди готові відповісти на ваші запитання про послуги сайту Education.ua.
З повагою,
відділ продажів Education.ua.
044 498-18-93
ad@education.ua
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