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1. Про нас

Зміст



Про нас

* Дані за 2022 рік


Education.ua — один із провідних освітніх сайтів України. Це найповніший та 

найзручніший каталог навчальних закладів, курсів та освітніх програм.

390 000
користувачів


на місяць

1 730 000
переглядів


на місяць

80%
користувачів


з України



Аудиторія розділу

«Курси»

43 000
користувачів


на місяць

116 000
переглядів


на місяць

86%
користувачів


з України



Стать

67%


Жінки

33%


Чоловіки



Вік
5%


65+

10%


55-64 роки

24%


25-34 роки

25%


35-44 роки
13%


45-54 роки

23%


18-24 роки



Пристрої

72%


mobile

27%


desktop

1%


tablet



Місцезнаходження

Київська обл.

37%

Львівська обл.

11%

Дніпропетровська обл.

10%

Одеська обл.

5%

Полтавська обл.

4%



Гарячий курс

Найкраще рішення для просування вашого курсу. Інформація буде виділена на 

сайті, що збільшить кількість переглядів у 5–7 разів.



Перші позиції в результатах пошуку

У результатах пошуку ваш курс 

буде виділятися жовтим 

кольором та займати перші 

позиції.



Виділення у блоці «Гарячі курси» 
на сторінках розділу

Інформація щодо вашої 

пропозиції буде виводитися 

у блоці «Гарячі курси» 

на сторінках розділу:

сторінки результатів пошуку 

відповідної тематики;

сторінки тренінгів відповідної 

категорії.



Виділення на сторінці 
розділу «Курси»

На сторінці розділу в блоці 

«Гарячі курси» буде виділено 

інформацію про вашу 

пропозицію.



Аудиторія розділу «Тренінги»

користувачів 

на місяць

13 500
переглядів 

на місяць

28 000
користувачів 

з України

77%



Cтать

64%


Жінки

37%


Чоловіки



Вік
6%


65+

11%


55-64 роки

23%


25-34 роки

24%


35-44 роки
15%


45-54 роки

22%


18-24 роки



Пристрої

57%


mobile

42%


desktop

1%


tablet



Місцезнаходження

Київська обл.

39%

Львівська обл.

11%

Дніпропетровська обл.

9%

Одеська обл.

5%

Харківська обл.

4%



Гарячий тренінг

Найкраще рішення для просування тренінгу. Інформація буде виділена на сайті, що 

збільшить кількість переглядів у 5–7 разів.



Перші позиції в результатах пошуку

У результатах пошуку ваш 

тренінг буде виділятися 

жовтим кольором та займати 

перші позиції.



Виділення у блоці «Гарячі 
тренінги» на сторінках розділу

Інформація щодо вашої 

пропозиції буде виводитися 

у блоці «Гарячі тренінги» 

на сторінках розділу:

сторінки результатів пошуку 

відповідної тематики;

сторінки тренінгів відповідної 

категорії.



Виділення на сторінці 
розділу «Тренінги»

На сторінці розділу в блоці 

«Гарячі тренінги» буде 

виділено інформацію про 

вашу пропозицію.



Замовляйте

послуги

Гарячий тренінг

Гарячий курс

https://www.education.ua/advert/hot/
https://www.education.ua/advert/hot/
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