
АКТУАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ ПОШУКУ

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ - ГОЛОВНИЙ ДОВІДНИК РІВНОГО



ОРГАНІЧНА РЕКЛАМА
унікальний контент у вигляді 
класичних та нативних статей

БАНЕРИ БЕЗ ADBLOCKІВ
не блокуються пошуковими 
системами

БРЕНДУВАННЯ
креативний background

ЕКСПЕРТНІ ПЕРЕВАГИ
акцент на конкурентних 
перевагах

АНОНС НА ГОЛОВНІЙ
відмінний спосіб розповісти 
про свій продукт

РОЗМІЩЕННЯ В КАТАЛОЗІ 
структуровані сторінки,
як Ваш повноціний сайт
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Ми беремо величезний досвід в обробці та структуруванні інформації
і доповнюємо його сучасним баченням та інструментами.
• Наша команда збирає та систематизує дані і працює над тим, щоб кожен отримав дійсно корисну та  
 доступну інформацію. Основний інструмент для досягнення цієї мети - сайт www.goldenpages.rv.ua
• Ми прагнемо, щоб з нами було вигідно та комфортно, щоб ми завжди були поруч, рекомендували але не  
 нав’язували свою думку.

АКТУАЛЬНА
БАЗА ДАНИХ

ГРАМОТНА
СИСТЕМА ПОШУКУ

СВІЖИЙ ПОГЛЯД
НА ІНФОРМАЦІЮ

СУЧАСНИЙ І ЯСКРАВИЙ
ДИЗАЙН

ЛАСКАВО ЗАПРОШУЄМО        GOLDENPAGES.RV.UA

Формат ресурсу goldenpages.rv.ua



компаній
розміщено в каталозі

› 8600
актуальних підприємств

Рівненської області,
задіяних в каталозі

465
населених пунктівджерело №1

якщо потрібно дізнатись
телефон, сайт, адресу,
назву, заявити про себе

бездоганна репутація
в інформаційній сфері
з 2000 року

19 років 45 проектів 

реалізованих 
довідкових
каталогів

переглянутих
сторінок

1 000 000

користувачів
336 000

сторінок
за сеанс

1.92

сеансів
520 000

2018 РІКЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА

переглянутих
сторінок

> 7 500 000

користувачів
> 2 100 000

сторінок
за сеанс

2.14

сеансів
> 3 500 000

ВІК КОРИСТУВАЧІВ

ПРИСТРОЇ З ЯКИХ 
ЗАХОДЯТЬ НА РЕСУРС

СТАТЬ КОРИСТУВАЧІВ
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ЧАС ВІДВІДУВАННЯ
АКТИВНІСТЬ НА ПРОТЯЗІ ДОБИ
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ДНІ ВІДВІДУВАННЯ
АКТИВНІСТЬ НА ПРОТЯЗІ ТИЖНЯ
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45+

11%
49%
26%
14%

goldenpages.rv.ua в цифрах 



Як працює goldenpages.rv.ua 

головна територія пошуку інформації про компанії, 
установи, фірми Рівне та Рівненської області.
Тут розміщена інформація про всіх хто допосмагає нам в 
повсякденному житті, в побуті та на роботі: лікує, навчає, 
розважає, годує

цікаві тематичні проекти, огляди закладів, бізнесу і подій. 
Все що потрібно знати прямо зараз.

КАТАЛОГ

ЛОКАЦІЇ

Це зручно
пошук за назвою, адресою, телефонами та видами 
діяльності підприємств
Це актуально
анонсування на головній сторінці, в розділах, 
нові компанії в каталозі, акції

Це необхідно
для того, щоб подати повну інформацію про своє 
підприємство, товари та послуги

ПЕРЕВАГИ
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Розміщення назви, адреси телефону
Розміщення е-mail, сайт
Розміщення на карті Google
Розміщення логотипу
Пріоритет розміщення по рубриках(К2) та тегах (К3)
Розміщення графічних матеріалів у фотогалереї
Розміщення відео (посилання з YouTube)
Індивідуальний дизайн (слайдер+Background)
Кількість рубрик розміщення 
Короткий опис до рубрик (2-3 речення)
Повний опис, тис. знаків
Кількість тегів, ключових фраз (К3)
Ключові слова (title)
Структурована сторінка (таби)
Локації (статті)
Експерт галузі
Акції
Анонсування «Нові компанії в каталозі»
Висвітлення у Facebook та Instagram
Термін розміщення, місяць
Вартість розміщення (грн/рік)

ОПЦІЇ
БЕЗКОШТОВНЕ
РОЗМІЩЕННЯ СТАРТ* СТАНДАРТ БІЗНЕС VIP
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-
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-
-
3
+
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III позиції
20
1
-
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II позиції
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3
-
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+
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+
+
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Вартість розміщення кожного наступного філіалу, офісу, точки продажу тощо в Рівне та Рівненській області визначається окремо з 
врахуванням головного обраного пакету та розробленою програмою лояльності для клієнтів Золотих сторінок.
* - Можливість придбати додаткову опцію: Експерт галузі — 100 грн, Таби (структурована сторінка) — 1000 грн.
Додаткові опції, які не передбачені обраним рекламним пакетом оплачуються окремо.

* - рекламний пакет «СТАРТ» самостійно не пропонується.
Використовується як додаткова бонусно-акційна пропозиція для пакетів «Стандарт», «Бізнес», «VIP», ексклюзивних видів реклами.

Рекламні пакети



РОЗМІЩЕННЯ БАНЕРІВ
Класичний формат інтернет-реклами 
з новими технічними можливостями

Яскрава графіка, яка працює без блокування 
браузерами (як частина сайту)

ПЕРЕВАГИ

Класичні та нативні статті без обмеження  по терміну.
Вартість розміщення 500грн.КОНТЕКСТНІ СТАТТІ (ЛОКАЦІЇ)

Вартість
розміщення (за 1 міс.)

Вибір рубрик (К2)

Наскрізний (≈65%)
+головна

BACKGROUND
ідеальне місце для розміщення 
іміджевої реклами. Унікальний 
дизайн брендування - виглядає 
органічно на будь-яких пристроях.

400 грн (1 рубрика)
200 грн (2-га рубрика)
100 грн (3-тя рубрика)
700 грн (в 3-x рубриках)

1000 грн
БАНЕР БОКОВИЙ
(327x190px)
транслюється на головній сторінці, 
в рубриках, у пошукових виборках

400 грн

Продукт Розташування

На головній сторінці,
в рубриках (К2),
в тегах (К3) 

В рубриці (К2),
в тегах (К3)

Наскрізний (100%)

БАНЕР-РОЗТЯЖКА (720х190 px)
працює в рубриках та тегах 
каталога, на головній, у пошуко- 
вих виборках. Адаптивний дизайн 
банерів забезпечує  перегляд на 
будь-якому гаджеті. Варіанти 
банерів з фото, з відео, слайдери.

200 грн (1 рубрика)
100 грн (2-га рубрика)
50 грн  (3-тя рубрика)

400 грн
(всі рубрики окрім задіяних)

400 грн
(всі рубрики окрім задіяних)
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Яка реклама працює на goldenpages.rv.ua 

Вибір рубрик (К2)

Наскрізний (≈60%)

200 грн  (1 рубрика)
100 грн  (2-га рубрика)
50 грн (3-тя рубрика)

БАНЕР НА СТОРІНЦІ
БЕЗКОШТОВНОГО
РОЗМІЩЕННЯ (436х235 px)
має велику площу, завжди один 
на сторінці для перегляду.

350 грн (в 3-x рубриках)

350 грн (в 3-x рубриках)



Отримуйте з нами нову інформацію,
розширюйте свій погляд на світ,
ставайте учасниками цікавих проектів,
знайдіть все що важливо і цікаво

АКТУАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ ПОШУКУ


