goldenpages.rv.ua

Сьогодні ГОЛОВНИЙ ДОВІДНИК РІВНОГО оголошує
про свій глобальний ребрендинг.
Золоті сторінки — ГОЛОВНА ТЕРИТОРІЯ ПОШУКУ.

НОВИЙ ФОРМАТ РЕСУРСУ GOLDENPAGES.RV.UA

АКТУАЛЬНА
БАЗА ДАНИХ

підприємств
та підприємців

ГРАМОТНА
СИСТЕМА ПОШУКУ

СВІЖИЙ
ПОГЛЯД

та легка навігація
по сайту

подачі інформації
споживачам

СУЧАСНИЙ
І ЯСКРАВИЙ

дизайн сайту

РЕАЛІЗОВУЄМО РЕКЛАМНІ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЙ НОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ:
БАНЕРИ БЕЗ ADBLOCKІВ

ОРГАНІЧНА РЕКЛАМА

КАРТОЧКИ ОПИТУВАННЯ

— не блокуються системами

— унікальний контент у вигляді
нативних статей, лонгрідів

— відмінний спосіб розповісти
про свій продукт

БРЕНДУВАННЯ

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

РОЗМІЩЕННЯ В КАТАЛОЗІ

— креативний background

в різні галузі — пояснюють
складні речі дуже просто

— структуровані сторінки,
як Ваш повноціний сайт

ОДНИМ СЛОВОМ, ПРОПОНУЄМО ВСЕ, ЩО ВАЖЛИВО ТА ЦІКАВО ВІДВІДУВАЧАМ САЙТУ.

Ласкаво запрошуємо

goldenpages.rv.ua

КОРОТКО ПРО ЗОЛОТІ СТОРІНКИ

17 років

45 проектів

джерело

№1

бездоганна репутація
в інформаційній сфері
з 2000 року

реалізованих довідкових
каталогів

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

GOLDENPAGES.RV.UA В ЦИФРАХ

8000 актуальних підприємств,

465 населених пунктів

організацій розміщено в каталозі

Рівненської області, задіяних в каталозі

НАШІ ВІДВІДУВАЧІ —

нас читають, шукають інфомацію, дивляться

Загальна статистика

2017 рік

2 746 411

1 594 790

300 000

205 000

6 008 832

2.19

580 000

1.93

сеансів

переглянутих
сторінок

користувачів

сторінок
за сеанс

сеансів

переглянутих
сторінок

користувачів

сторінок
за сеанс

GOLDENPAGES.RV.UA В ЦИФРАХ

ЧАС ВІДВІДУВАННЯ — максимальна активність користувачів

з 9 до 17 год

з понеділка по п’ятницю

на протязі доби

на протязі тижня

СТАТЬ КОРИСТУВАЧІВ

ПРИСТРОЇ З ЯКИХ ЗАХОДЯТЬ НА РЕСУРС

Чоловіки

mobile
desktop
інші пристрої

ВІК КОРИСТУВАЧІВ

28%

Жінки

34%
16%

18-24

25 -34

35-44

22%
45+

Вік користувачів

ЯК ПРАЦЮЄ GOLDENPAGES.RV.UA

КАТАЛОГ

головна територія пошуку інформації про компанії, установи,
фірми Рівне та Рівненської області.

ТУТ РОЗМІЩЕНІ ВСІ ТІ ХТО

лікує
навчає
розважає
годує
жителів та допомагає їм в побуті та на роботі

ЛОКАЦІЇ

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

FAQ ТА ЕКСПЕРТИ ГАЛУЗІ

висвітлення питань, які цікавлять користувачів,
завдяки залученню компетентних експертів в різних
галузях. Складні речі — простою мовою.

РЕКЛАМА, ЯКА ПРАЦЮЄ НА GOLDENPAGES.RV.UA

РОЗМІЩЕННЯ В КАТАЛОЗІ

безкомпромісні можливості самовираження для рекламодавців: від стандартного розміщення інформації
про себе до структурованої сторінки — практично повноцінного сайту клієнта, з втіленням дизайнерських
рішень.

ПЕРЕВАГИ
ЦЕ НЕОБХІДНО

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

ЦЕ ЗРУЧНО

— пошук за назвою, адресою, телефонами
та видами діяльності підприємств

ЦЕ АКТУАЛЬНО

— анонсування на головній в розділах нові компанії в каталозі, акції, популярні
товари і послуги

РЕКЛАМНІ ПАКЕТИ
ОПЦІЇ

БЕЗКОШТОВНЕ
РОЗМІЩЕННЯ

Розміщення назви, адреси телефону
+
Розміщення е-mail, сайт
Розміщення на карті Google
+
Особливе розміщення на карті (виділення кольором)
Розміщення логотипу
Пріоритет розміщення по рубриках(К2) та тегах (К3)
Розміщення графічних матеріалів у фотогалереї
Розміщення відео
Індивідуальний дизайн (слайдер+Background)
Кількість рубрик розміщення
2
Короткий опис до рубрик (2-3 речення)
Повний опис, тис. знаків
Кількість тегів (К3)
Ключові слова (title)
2
Структурована сторінка (таби)
Локації (статті)
*
Експерт галузі
Акції
*
Анонсування «Нові компанії в каталозі»
Анонсування «Акції»
Анонсування «Популярні товари і послуги»
Висвітлення у Facebook
Термін розміщення, місяць
12
Вартість розміщення (грн/рік)
безкоштовно

СТАРТ

+
+
+
+
+
IV позиції
10
3
+
1
5
5
*
*
*
+
+
+
+
12
660

СТАНДАРТ

БІЗНЕС

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
III позиції
II позиції
20
50
1 (10 мб)
3 (30 мб)
3-5
до 8
+
+
2
3
10
20
7
9
* (3,5-8 тис. знаків)
*
1 шт
*
1 шт
3
5
+
+
+
+
+
+
+
+
12
12
930
1620

VIP
+
+
+
+
+
I позиції
100
10 (100 мб)
+
більше 8
+
3,5 - 8
35
15
+
3 шт
3 шт
10
+
+
+
+
12
5190

Вартість розміщення кожного наступного філіалу, офісу, точки продажу тощо в Рівне та Рівненської області визначається окремо з врахуванням головного обраного
пакету та розробленою програмою лояльності для клієнтів Золотих сторінок.
* - Можливість придбати додаткову опцію Акції — 60 грн, Експерт галузі — 100 грн, Таби (структурована сторінка) — 1000 грн.
Додаткові опції, які не передбачені обраним рекламним пакетом оплачуються окремо згідно прайсу рекламних продуктів (банери, статті).

РЕКЛАМА ЯКА ПРАЦЮЄ НА GOLDENPAGES.RV.UA

РОЗМІЩЕННЯ БАНЕРІВ

Ефективний спосіб створення позитивного образу компанії. Можливість нагадування та залучення уваги
клієнтів до свого продукту, послуги.

ПЕРЕВАГИ

ЯСКРАВА ГРАФІКА

— банер не обмежує Вас у виборі графічних
способів створення

БАНЕРИ ЯК ЧАСТИНА САЙТУ

— працюють без блокування системами не
дратують ні користувачів, ні гугл.

РОЗМІЩЕННЯ БАНЕРІВ
Продукт
BACKGROUND

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

БАНЕР БОКОВИЙ

(320x192px)
транслюється на
головній сторінці, в
рубриках, у пошукових
виборках

Розташування

Вартість
розміщення (за 1 міс.)

Вибір рубрик (К2)

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

Наскрізний

400 грн (3-тя рубрика)

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

РОЗМІЩЕННЯ БАНЕРІВ
Продукт

Розташування

БАНЕР-РОЗТЯЖКА (770х280 px)

В рубриці (К2),

— працює в рубриках та тегах каталога, на голвній, у пошукових виборках.
в тегах (К3)
Адаптивний дизайн банерів забезпечує перегляд на будь-якому гаджеті.
Варіанти банерів з фото, з відео, слайдери.

БАНЕР НА СТОРІНЦІ БЕЗКОШТОВНОГО РОЗМІЩЕННЯ (447х241 px)
— має велику площу, завжди один на сторінці для перегляду.

Вартість
розміщення (за 1 міс.)
200 грн (1 рубрика)
100 грн (2-га рубрика)
50 грн (3-тя рубрика)

Наскрізний (50%)

400 грн (всі рубрики окрім задіяних)

Вибір рубрик (К2)

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

Наскрізний (50%)

400 грн (всі рубрики окрім задіяних)

НАТИВНІ ТА КЛАСИЧНІ СТАТТІ, ЛОНГРІДИ, КАРТОЧКИ ОПИТУВАННЯ

РОЗМІЩЕННЯ СТАТТЕЙ

(до 30 тематичних локацій - дім та інтер'єр, здоров'я та краса, будуємо професійно, бізнес та фінанси,
відпочинок та дозвілля, сім'я і діти, авто та інше)

ПЕРЕВАГИ
ЕФЕКТИВНО

— ми пропонуємо використання
унікального контенту

Продукт

100% ПОКАЗІВ

НЕ ДРАТУЄ

— ми використовуємо ті
формати, які є органічними
та цікавими для користувачів

— нативні матеріали доступні
для будь-яких гаджетів та
ідеальні для пошукової видачі

Вартість розміщення
(грн / 1 міс.)

Вартість виготовлення
(грн)

Кількість знаків

КЛАСИЧНА СТАТТЯ В ЛОКАЦІЇ
на головній

500

250

до 3 тис.

НАТИВНА СТАТТЯ В ЛОКАЦІЇ
на головній

500

350

від 3 - 4,5 тис.

КАРТОЧКИ ОПИТУВАННЯ В ЛОКАЦІЇ
на головній

500

200

до 3 тис.

САМОСТІЙНИЙ ЛОНГРІД
на головній

1000

500

від 5 тис.

СТАТТЯ СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ
від 5 тем на головній

400

Відкривайте з нами нові знання,
розширюйте свій погляд на світ,
ставайте учасниками цікавих проектів,
знайдіть все що важливо і цікаво

goldenpages.rv.ua

