Шановні колеги!
Сайт consultant.parus.ua запрошує вас до співпраці по розміщенню
банерної реклами.
Інформація про сайт
Сайт consultant.parus.ua – це інформаційно-аналітична система по
законодавству України, де зібрано більше півмільйона законодавчих документів.
• Аудиторія: бухгалтера, юристи, економісти, HR-спеціалісти,
керівники підприємств та організацій.
• Відвідувачі за січень – грудень 2016 року: 497 374 т унікальних
користувачів.
• Вік домену: 10 років
• Середньодобовий показник відвідувань в робочі дні 2017 р:
3000-3500 унікальних користувачів за добу.
• Траст сайту по XTOOL: xt=8
• Яндекс ТИЦ сайту: 110
• Географія відвідувачів: 94,7% - Україна.
• 60% відвідувачів потрапляють на сайт через органічний пошук
пошукових систем.
• стабільно входить в ТОП 10 найбільш відвідуваних сайтів по
законодавству (Bigmir) net).
Розміщуючи банерну рекламу на нашому сайті Ви маєте можливість
переглядати інформацію про кількість показів банера та кліків по ньому в
кабінеті клієнта.
Варіанти розміщеня та ціни вказані в Додатку документа.
Директор з розвитку бізнесу,
Артур Федоренко
Контактна особа: Коношенко Лілія
тел (044) 565 55 77
моб.тел. 097 465 28 03
e-mail: liliya@parus.com.ua
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Додаток
Карта рекламних банерів та вартість їх розміщення на сайті
CONSULTANT.PARUS.UA

Головна сторінка
та розділ
«Пошук документів»

Пошукова видача
та сторінки документів, які
відкриває користувач
(детальне зображення
наданеу вкладенні листа)

Брендування сторінок
(усіх чи головної)

Банер №2 (200 х 300)
Ціна: СРМ 90 грн.
Статика 388 грн./тиждень

Банер №1 (728 х 90)
Банер №6 (1920 х 1000)
Ціна: СРМ 35 грн.
Ціна брендування
Статика 784 грн./тиждень. «Головна сторінка»:
Статика 4480 грн./тиждень.
Банер №2 (200 х 300)
Банер №3 (980 х 120)
Ціна: СРМ 90 грн.
Ціна: СРМ 90 грн.
Ціна брендування усіх сторінок
Статика 420 грн./тиждень
Статика 1120 грн./тиждень
сайту:
Банер №4 (300 х 250)
Статика 7840 грн./тиждень.
Банер №3 (980 х 120)
Ціна: СРМ 50 грн.
Ціна: СРМ 90 грн.
Статика 615 грн./тиждень
Статика 1680 грн./тиждень
Банер №5 (300 х 60)
Ціна: СРМ 30 грн.
Статика 390 грн./тиждень
Ціна за 1 клік 2 грн. 40 коп.
Вимоги до банерів: Вага банера не повинна перевищувати 80 Кб (для №3 - 200 Кб); Банери
приймаються у форматах GIF, JPG, PNG; Фон банера не повинен бути прозорим, вміст банера має
займати всю відведену площу і мати чітку межу (рамку).
Не приймаються наступні банери: з елементами інтерфейсу; банери, які дратують очі; що
нагадують рекламу порносайтів.
Зовнішні коди до розміщення не приймаються.
Банер №3 та банер №6 разом НЕ розміщуються.
Ціни вказані без урахування ПДВ. Виконавець є платником єдиного податку 3 групи.
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