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Про нас

* Дані за січень – липень 2022


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

найзручніший каталог навчальних закладів, курсів та освітніх програм.
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Аудиторія розділу

«Дитячі садки»
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Стать
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Пристрої
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Місцезнаходження

Київська обл.

50%

Львівська обл.

18%

Дніпропетровська обл.
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Харківська обл.
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Донецька обл.
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Провідний навчальний

заклад

Привертайте увагу цільової аудиторії за допомогою додаткових 

послуг сайту. Розміщення протягом року допоможе набрати 

більше дітей в групи.



Логотип на сторінці розділу

Ваш логотип буде виводитися 

в блоці «Провідні дитячі 

садки». Це збільшить 

впізнаваність вашого саду для 

цільової аудиторії.



Логотип та провідні позиції на сторінці 
пошуку дитячих садків

У списку ваш дитячий садок 

займатиме провідні позиції. 

Ваш логотип буде виводитися у 

блоці «Провідні дитячі садки».


У пакеті «VIP Національний» — 

за всіма містами.




Логотип та провідні позиції в результатах 
пошуку за адресою

Ваш логотип буде виводитися у 

блоці «Провідні дитячі садки». 

У результатах пошуку за 

адресою ваш садок буде 

виводитися на провідних 

позиціях, якщо він знаходиться 

в межах заданого діапазону 

(від 1 до 5 км).



Виділення сторінки дитячого садка та 
додаткова інформаці

Поряд з назвою дитячого 

садка буде виводитися значок 

VIP. Ви зможете додати 

детальну інформацію про 

садок з активними 

посиланнями. Це приверне 

увагу користувачів до вашого 

садочка.



Логотип на головній сторінці сайту

Ваш логотип буде виводитися 

на головній сторінці сайту. 

Завдяки цьому користувачі 

насамперед будуть звертати 

увагу на ваш садок. Це 

збільшить впізнаваність та 

довіру до нього.


Тільки в пакеті «VIP 

Національний».



Фотогалерея

Фотографії вашого 

навчального закладу більше 

познайомлять користувачів з 

тим, де буде навчатися їх 

дитина. 



Банерна реклама

Розміщення банера на Education.ua — це вдале поєднання 

зміцнення іміджу та ефективного звернення до цільової аудиторії.



Головна сторінка



Внутрішні сторінки

Ефективне звернення до цільової 

аудиторії. Банери виводяться в 

результатах пошуку і на сторінках 

навчальних закладів.



Замовляйте

послуги

Провідний навчальний заклад

Банерна реклама

https://www.education.ua/advert/kindergartens/
https://www.education.ua/advert/banner/
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