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1. Про нас

Зміст



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.

420 000
користувачів


на місяць

1 900 000
переглядів


на місяць

80%
користувачів


з України



Аудиторія розділу «Тренінги»

користувачів 

на місяць

14 500
переглядів 

на місяць

30 000
користувачів 

з України

71%



Cтать

61%


Жінки

39%


Чоловіки



Вік
6%


65+

11%


55-64 роки

23%


18-24 роки

24%


35-44 роки
14%


45-54 роки

22%


25-34 роки



Пристрої

51%


mobile

48%


desktop

1%


tablet



Місцезнаходження

Київська обл.

38%

Львівська обл.

16%

Дніпропетровська обл.

9%

Одеська обл.

6%

Полтавська обл.

4%



Розміщення тренінгів

Замовляйте пакети послуг, щоб опублікувати інформацію про тренінги та виділити 

компанію в результатах пошуку. Розміщення на провідних позиціях допоможе 

привернути увагу цільової аудиторії.



Пакети послуг


Базовий

1 10

Бізнес

Публікація 
тренінгів

без 
обмежень

VIP-тренер VIP-компанія

без 
обмежень

Логотип 
компанії


Активні 
посилання

Публікація 4 
статей на місяць



Виділення тренінгів та компанії 
в результатах пошуку

У результатах пошуку ваша 

компанія та тренінги будуть 

виводитися з логотипом 

та виділятимуться спеціальним 

значком.


У пакеті «VIP» — помаранчевий 

значок, а в пакеті «Бізнес» — 

зелений.



Провідні позиції 
в результатах пошуку

У результатах пошуку ваші 

тренінги та компанія будуть 

виводитися на провідних 

позиціях разом з логотипом.


Тільки в пакетах «VIP-тренер» 

та «VIP-компанія».




Виділення на сторінці розділу

Логотип вашої компанії або 

фото тренера будуть 

виводитися у блоці «Провідні 

компанії» або «Провідні 

тренери». Це збільшить 

впізнаваність та привабливість 

вашої компанії або тренера для 

користувачів сайту.


Тільки в пакетах «VIP-тренер» 

та «VIP-компанія».



Значок VIP або Бізнес 
на сторінці компанії та тренінгів

Значок VIP або Бізнес буде 

виводитися поруч з назвою 

компанії та тренінгів. Це 

додатково приверне увагу 

користувачів до вашої компанії.



Публікація 4 статей на місяць

В вас буде можливість 

додавати 4 статті на місяці і 

розповісти більше про вашу 

компанію. Користувачі 

зможуть познайомитися з вами 

ближче та обрати саме вас для 

навчання. 




Гарячий тренінг

Найкраще рішення для просування вашого курсу або 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.



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

Розміщення тренінгів

Гарячий тренінг

Банерна реклама

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


Зв’яжіться 
з нами

Анастасія 

Рудь

Елла 

Лісняк

Анастасія 

Чуглазова

Каріна 

Міщенко

Марія 

Бойко

ad@education.ua
044 498-18-93


