
ПОРТАЛ ВАШИХ НОВИН



Comments.ua - інформаційно-аналітичний портал з 
регіональними
новинними стрічками, який входить до ТОП-20 провідних ЗМІ 
України за версією агентства міжнародного розвитку USAID (США). 
“Коментарі” об’єднує функції щоденної газети, аналітичного 
журналу та інформаційного агентства. Основний акцент 
приділяється політичним та економічним новинам, ексклюзивним 
авторським матеріалам, інтерв’ю з чиновниками і бізнесменами.

До складу сomments.ua входять регіональні портали, які є 
впливовими ЗМІ для громадськості конкретних регіонів і 
виконують найважливіші інформаційно-довідкові функції. За їх 
допомогою можна оперативно дізнаватися про курси валют, 
погоду, прочитати афішу чи анонси культурних заходів.



Comments.ua - публікує актуальні новини та авторські статті, створюючи унікальний контент 
для поширення провідними ЗМІ України. Аналітичні матеріали порталу задають інформаційні 
тренди сьогодення.



Аудиторія - переважно українські інтернет-користувачі (майже 90%), з вищою освітою та 
достатком вище за середній, які зацікавлені в отриманні не просто оперативних новин, а 
аналітичних матеріалів, бажають отримати усестороннє висвітлення гострих питань 
сьогодення.





Comments.ua працює в новому медійному форматі. Він дозволяє розміщувати новини та 
авторський відеоконтент таким чином, щоб створювати ефективний комунікаційний майданчик 
для рекламних кампаній агенцій та клієнтів

Створення рекламної кампанії “під 
ключ” - розробка креативу, 
виробництво відео та веб-банерів, 
розміщення на comments.ua та 
ресурсах партнерів

Написання унікального контенту 
- промоматеріалів, прес-анонсів 
та релізів, PR-статей

Використання максимально 
ефективних рекламних інструментів 
під конкретні задачі
й вимоги рекламних агенцій та 
клієнтів для досягнення очікуваних 
результатів

Нативна реклама. Створення та
розміщення спонсорського 
контенту, контент-маркетинг 
тощо



Банер 1100х160
Банер 728х90
Банер 300х250
Банер 300х600

ROS
125,00 грн
85,00 грн
100,00 грн
100,00 грн

Головна
170,00 грн
100,00 грн
130,00 грн
130,00 грн

Screen glide
Cat-fish
MPU
Fullscreen (до 5 сек, хрестик)
Content-roll (до 7 сек)

ROS
150,00 грн
150,00 грн
150,00 грн
200,00 грн
200,00 грн

Головна
200,00 грн
200,00 грн
200,00 грн
250,00 грн
ххх

Background
ROS
175,00 грн

Головна
200,00 грн

Усі ціни вказані без ПДВ

Націнка за таргетинг по 
розділам +20%

Націнка за політичну рекламу 
та/або корпоративні конфлікти 
+100%

Націнка за рекламу 
алкогольної або тютюнової 
продукції 50%. ТТ до банерів та 
рекламних матеріалів за 
посиланням: Adriver

Вартість розміщення 
матеріалу на регіональних 
порталах 50% від вказаної у 
прайсі 

https://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_732/


до 3000 знаків, стрічка новин на основному порталі з розміщенням в 
відповідному розділі, 1 зовнішнє посилання, до 3 фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)

до 3000 знаків, в ТОП новин на головній сторінці з розміщенням в відповідному 
розділі, 1 зовнішнє посилання, до 3 фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)

до 8000 знаків, стрічка новин на головній сторінці з розміщенням в відповідному 
розділі, 3 зовнішніх посилання, до 5 фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)

публікуються матеріали, які були раніше опубліковані в ЗМІ, як правило, без змін, 
з посиланням на першоджерело, до 4000 знаків

до 2500 знаків, розміщується в розділі МНЕНИЯ з виносом на головну сторінку, 
без зовнішніх посилань з одним фото автора

до 3000 знаків, розміщення в розділі "Прес-релізи", 1 зовнішнє посилання, до 3 
фотографій (680 * 425, 72 dpi, jpg)
 
 
 

Новина

Новина 
з виносом

PR-стаття

Дайджест

Мнение

Прес-реліз

5500

6000

20 000

12 000

5000

4500



Контакти редакції:
044 289 39 43
hello@comments.ua

З приводу розміщення
реклами:
098 397 67 67
sale@comments.ua


