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750 тисяч користувачів на місяць 

2 млн 500 тисяч сеансів на місяць 

4 млн 500 тисяч переглядів сторінок на місяць 
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Рекламні формати 

Комерційна стаття  Стаття про ваш продукт, послугу, подію,  розміщена в колонці новин  

 
Базова вартість - 1500 грн  
+ анонсування в 
Facebook -  400 грн 
Instagram -  200 грн 
PUSH повідомлення – 500 грн 
+ активні посилань  
   всередині статті  250 грн 
+ фіксація на головній сторінці  
    протягом доби 600 грн 
+ повторне розміщення 

комерційної   новини в колонці 
новин  250 грн 
+ розміщення в газеті «МБ» 
Міський тираж  - 1500 грн  
Місто + область – 3500 грн 
+ послуги журналіста 

    від 300 грн 
 

 

 
 

NEW Відеоконтент  

Створення та розміщення відеосюжету про ваш заклад, продукт, послугу, тощо. 

- розміщена в колонці новин з анонсуванням в Facebook, 
- з використання активних посилань,  
- з фіксацією на головній сторінці протягом тижня, 
-  з гарантією 1500 переглядів за перший місяць після публікації   

Загальний бюджет – 3800 грн 
 

Комерційна стаття (Пакет 1) 

Стаття про ваш продукт, послугу, подію,  
розміщена в колонці новин  

- з анонсуванням в Facebook 
-  з використання активних посилань всередині 

статті на інші інтернет ресурси  
 

- з фіксацією на головній сторінці протягом 
тижня  
 
Загальний бюджет – 2600 грн 
  

 
 

Комерційна стаття (Пакет 2) 

Стаття про ваш продукт, послугу, подію,  
розміщена в колонці новин  

- з анонсуванням в Facebook  
- з використання активних посилань всередині 

статті на інші інтернет ресурси   
- з фіксацією на головній сторінці протягом 

тижня 

Ми беремо на себе зобов’язання 
забезпечити не менше 1500 переглядів такої 
статті за перший місяць після публікації. 
Загальний бюджет – 3000 грн 
 
Загальний бюджет  з відео – 3800 грн

 



Огляд  

Тематична комерційна 
стаття, яка складається з 
декількох  пропозицій фірм 
з подібною сферою 
діяльності. Кожна 
пропозиція оформлена за 
однаковим для цієї статті 
шаблоном, містить дійсно 
цікаву і  корисну 
інформацію.  

Ми беремо на себе 
зобов’язання забезпечити 
не менше 2500 переглядів 
такої статті за перший 
місяць після публікації. 

Вартість однієї пропозиції - 
1500 грн.  

  

Приклади 
https://molbuk.ua/news/203175-vidpochynok-na-dnistri-2020-kudy-mozhna-poyikhaty-rybalyty-
kupatysya-i-zasmagaty.html        
https://molbuk.ua/news/208369-yak-vberegty-zir-dytyny-vidpovid-fakhivciv-mista-chernivci.html 

 Спецпроект «Корисні поради» 

Комерційна стаття, яка написана у легкому та 
доступному для сприйняття читачем стилі, 
містить дійсно цікаву і  корисну інформацію 
та виглядає «природньо» на фоні 
редакційного контенту. 

Ми беремо на себе зобов’язання 
забезпечити не менше 2500 переглядів такої 
статті за перший місяць після публікації. 
Загальний бюджет - 4000 грн 
Загальний бюджет з відео –5000 грн 
 

Приклади 
https://molbuk.ua/news/206617-alergiya-na-cvitinnya-ambroziyi-chym-vona-nebezpechna-ta-dlya-
chogo-potribni-analizy.html 
https://molbuk.ua/news/138322-zyma-blyzko-yak-pidgotuvaty-avto-do-kholodiv-7-porad-vid-sto-
tandem-u-chernivcyakh-na-pravakh-reklamy.html 

Спецпроект «Історія успіху» 

Комерційна стаття,  яка допомагає розповісти 
про бренд, продукт, привернути до нього увагу, 
написана у формі історії успіху, або ж у іншій 
формі, яка відповідає потребам конкретного 
замовника. Написана у легкому та доступному 
для сприйняття стилі, що викликає емоцію та 
емпатію у читача. Створюється відповідно до 
потреб рекламодавця та може бути будь-якого 
формату: текст, відео, фото, інфографіка. 

Ми беремо на себе зобов’язання забезпечити 
не менше 6000 переглядів такої статті за 
перший місяць після публікації. 
 
Загальний бюджет - 7000 грн    
 
Загальний бюджет з відео – 8000 грн 
 

Приклади 
https://molbuk.ua/istoriya_uspihu/148128-vlasnyk-firmy-zakhid-promalp-pavlo-andronyk-koly-
dyvyshsya-schodnya-na-svit-z-vysoty-50-metriv-rozumiyesh-yaka-nestandartna-tvoya-robota-na-
pravakh-reklamy.html 

Примітка 
Усі статті комерційного характеру розміщуються з позначкою «на правах реклами» ,  «новини 
компаній», «пресреліз».  

Знижки:  Замовлення і оплата  4 новин на календарний місяць – 15%.                                              
Одночасне розміщення новини на сайті та реклами в газеті  - 15% 

https://molbuk.ua/news/203175-vidpochynok-na-dnistri-2020-kudy-mozhna-poyikhaty-rybalyty-kupatysya-i-zasmagaty.html
https://molbuk.ua/news/203175-vidpochynok-na-dnistri-2020-kudy-mozhna-poyikhaty-rybalyty-kupatysya-i-zasmagaty.html
https://molbuk.ua/news/208369-yak-vberegty-zir-dytyny-vidpovid-fakhivciv-mista-chernivci.html
https://molbuk.ua/news/206617-alergiya-na-cvitinnya-ambroziyi-chym-vona-nebezpechna-ta-dlya-chogo-potribni-analizy.html
https://molbuk.ua/news/206617-alergiya-na-cvitinnya-ambroziyi-chym-vona-nebezpechna-ta-dlya-chogo-potribni-analizy.html
https://molbuk.ua/news/138322-zyma-blyzko-yak-pidgotuvaty-avto-do-kholodiv-7-porad-vid-sto-tandem-u-chernivcyakh-na-pravakh-reklamy.html
https://molbuk.ua/news/138322-zyma-blyzko-yak-pidgotuvaty-avto-do-kholodiv-7-porad-vid-sto-tandem-u-chernivcyakh-na-pravakh-reklamy.html


Розміщення банерів 

Розмір Розміщення Вартість 100 000 
показів 

Вартість 500 000 
показів 

Вартість 1 000 000 
показів 

300х180 Верх сторінки  1500 грн  
(CPM = 15 грн) 

5000 грн  
(CPM = 10 грн) 

8000 грн  
(CPM =8 грн) 

420 х 150 Ліва колонка, 
над рубрикою 
«Гаряча тема» 

1200 грн  
(CPM = 12 грн) 

4000 грн  
(CPM = 8 грн) 

6000 грн  
(CPM =6 грн) 

300х180 Права колонка 
(1-й екран) 

1200 грн  
(CPM = 12 грн) 

4000 грн  
(CPM = 8 грн) 

6000 грн  
(CPM =6 грн) 

300х180 Права колонка 
(2-й екран) 

800 грн  
(CPM = 8 грн) 

3000 грн  
(CPM = 6 грн) 

4000 грн  
(CPM =4 грн) 

300х180 Права колонка 
(3-й екран) 

600 грн  
(CPM = 6 грн) 

2000 грн  
(CPM = 4 грн) 

3000 грн  
(CPM =3 грн) 

 

Брен д-банер (120х670)  

100%  = 5000 грн/міс 

50% = 3000 грн/міс 

 

Знижки: Одночасне розміщення банера  на сайті і реклами в газеті  - 15% 

 

Розміщення банера в стрічці новин групи molbuk у Facebook  

700 грн/банер – розміщення 1 раз на місяць 

600 грн/банер –розміщення 2 або більше разів на місяць 

Одне активне посилання – 250 грн 

Розміщення в групі molbuk у Instagram  

1 stories - 200 грн 

1 пост - 300 грн 


