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Реклама на

Відкриємо Ваш бренд і розкажемо 
про Ваші продукти, послуги й товари 
тисячам читачів Прикарпаття

Курс у соцмережах

2 тис71,5 тис 34 тис 7,4 тис

Завжди готові допомогти

Дзвоніть: 066 369 66 69 (також Viber і Telegram)

Пишіть: ads.kurs.if@gmail.com

Наталія Волкова,

керівниця відділу продажів

Онлайн журнал про Івано-Франківськ для 
франківців і тих, хто відкриває місто для себе.

Сервіс для мандрівників і бізнесу. Тут можна 
обрати маршрут, готель чи ресторан, прочитати 
цікаві статті про туристичні місця Прикарпаття, 
поділитися враженнями і порадами.

YouTube-шоу Курсу. - розмови з людьми, 
які мають що сказати.
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Серед замовників Курсу

Агенція новин – провідне онлайн медіа 
Івано-Франківська і області. Ми інформуємо про 
важливі події у місті, регіоні й країні, пишемо 
про людей і для людей, допомагаємо громадам, 
спільнотам і бізнесу розвиватися, ставати 
сильнішими й робити життя кращим. 



Працюємо без фейків, хайпу і спаму. Курс 
входить до 

, заснованої ГО 
«Львівський медіафорум».

 Курс 

Західноукраїнської медіамережі з 
протидії дезінформації

чоловіки

18-24

35-44

55-64

25-34

45-54

65+

жінки
42%

10%

25%

20%

58%

16%

19%

10%

Аудиторія сайту Курс

вік

(дані Google Analytics за грудень 2022 р.)

kurs.if.ua

2,14 млн
переглядів

728,4 тис
унікальних 

користувачів

Яку рекламу пропонує Курс

Промо-новина

Публікуємо готовий текст або пишемо 
власний відповідно до запитів замовника.

Обсяг

до 4000 знаків, 

1-3 фото, 


посилання dofollow Вартість

1500 грн

· Додатково: пост на сторінці у фейсбук – 300 грн; у 
телеграм – 700 грн; пуш – 100 грн; закріплення вгорі 
стрічки – 300 грн/доба

· Публікація маркується позначкою «Промо» або 
«Партнерський матеріал»

· Гарантоване охоплення на сайті: від 3000 переглядів

· При тривалій співпраці та для РА - знижки

Приклади: ВАМ, Оксфорд Медікал, Вертикаль

Стаття або інтерв’ю

Курс пропонує тему на основі запиту 
замовника і готує матеріал.

Приклади: Ягер, Опришівська слобода, Underhill

Обсяг

до 12 000 знаків, до 
7 фото/ілюстрацій, 
посилання dofollow Вартість

4000 грн

· У вартість входить: пост у фейсбуці, пост у телеграмі, пуш

· Матеріал виходить у розділі «Публікації»

· Маркується позначкою «Партнерська публікація»

· Гарантоване охоплення на сайті: від 5000 переглядів

· При тривалій співпраці та для РА - знижки

Промо-пости в соцмережах

Пост (+сторіз) на 
сторінці Курсу у 

Facebook
 Вартість

500 грн

Пост у Telegram-
каналі курсу

Вартість

750 грн

Приклад: Благо

Приклад: Нова Пошта

Банери

Наскрізні банери 
на головній та 

внутрішніх 
сторінках

Оплата за 
тривалість 

розміщення 
або покази

Додатково можна замовити

Рекламні 
розміщення на 
сайті Sotka та 
сторінках проєкту 
в соцмережах

Приклад: Артур Бернс

Участь в програмі 
Йоd або спонсорство

Приклад: Розмова з Віталієм Портниковим

Фотозйомку

Відеоролик
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