
Обсяг: без обмежень.
Термін виконання: до 30 робочих днів.

• залучаємо до роботи дизайнера та при потребі фотографа;

• інформацію надає партнер, при потребі беремо інтерв'ю;

• пишемо, погоджуємо та редагуємо (допускається 
до 3 ітерацій із заміною до 30% тексту);

• розміщуємо матеріал в окремому розділі сайту —
Спецпроєкти;

• закріплюємо проєкт на головній сторінці на 10 робочих днів;

• анонсуємо у 2-х email-розсилках у виділених блоках.

Як?

Обсяг: до 8 000 знаків.
Термін виконання: до 5 робочих днів.

• клієнт надає текст, який ми редагуємо, згідно 
з редакційними вимогами;

• верстаємо (ілюстрації надає партнер або редакція бере
зі стоків);

• маркуємо «Промо»;

• розміщуємо в обраній редакцією рубриці;

• закріплюємо на головній сторінці на 1 робочий день.

Обсяг: до 5 000 знаків.
Термін виконання: до 10 робочих днів.

• партнер заповнює Бріф — ми пропонуємо до 2 тем на вибір;

• пишемо статтю на основі матеріалів партнера;

• погоджуємо та редагуємо (допускається одна ітерація 
із заміною до 30% тексту);

• верстаємо (ілюстрації надає партнер або редакція бере 
зі стоків);

• маркуємо «Промо»;

• розміщуємо в обраній редакцією рубриці;

• закріплюємо на головній сторінці на 2 робочих дні.

Співпраця триває: щонайменше 3 місяці.
Термін підготовки до запуску блогу: до 30 робочих днів.

• вивчаємо маркетингові потреби бізнесу;

• складаємо контент-план;

• формуємо окрему команду;

• пишемо, редагуємо, верстаємо статті за погодженим
контент-планом;

• статті розміщуємо на окремо виділеній сторінці журналу 
в розділі Бізнес-блоги;

• сторінка Блогу компанії залишається на сайті назавжди.

Приклади: Ringostat, Serpstat.

Обсяг: до 10 000 знаків.
Термін виконання: до 15 робочих днів.

• партнер заповнює Бріф — ми пропонуємо до 2 тем на вибір;

• пишемо статтю на основі матеріалів партнера;

• погоджуємо та редагуємо (допускається до 2 ітерацій 
із заміною до 30% тексту);

• верстаємо (ілюстрації надає партнер або редакція бере 
зі стоків);

• маркуємо «Промо»;

• розміщуємо в обраній редакцією рубриці;

• закріплюємо на головній сторінці на 3 робочих дні.

Обсяг: без обмежень.
Термін виконання: до 20 робочих днів.

• готуємо на основі реальної історії з досвіду партнера;

• партнер заповнює Бріф та надає інформацію (текст 
та візуали);

• описуємо кейс на основі матеріалів партнера;

• погоджуємо та редагуємо (допускається до 2 ітерацій 
із заміною до 30% тексту);

• верстаємо;

• маркуємо «Промо»;

• розміщуємо у рубриці «Кейси»;

• закріплюємо на головній сторінці на 5 робочих днів.

За скільки?

15 000 UAH

20 000 UAH

25 000 UAH

від 45 000 UAH

розраховується 
індивідуально

Що?

Промо-стаття

Партнерська 
стаття 1х

Партнерська 
стаття 2х

Кейс
для бізнесу

Спецпроєкт

Бізнес-блог

• пишемо редакційну статтю на актуальну для читачів
тему (рейтинг, огляд ринку);

• пропонуємо партнеру виступити її спонсором.

Гарантуємо:

• дві згадки про спонсора (на початку та в кінці статті);

• розміщення логотипу спонсора та лінку на його сайт;

• від 5 000 переглядів публікації.

15 000 UAH

Спонсор
публікації

Примітки

Вартість послуг

Доплати Знижки*

• при замовленні 3-4 статей — 10%;

• при замовленні 5-9 статей — 20%;

• при замовленні від 10 статей — 30%.

Подана в українській гривні, без врахування ПДВ 
та комісії платіжних систем.

Інформація для публікацій

Партнер надає редакції інформацію в повному 
обсязі та відповідає за її достовірність.

Лінки

За замовчуванням розміщуємо з атрибутом 
nofollow. За бажанням партнера додаємо UTM-мітки. 
Лінки є вічними — знімаємо їх, тільки якщо вони 
втратили актуальність.

Погодження

Партнер письмово погоджує текст перед 
версткою. Без письмового погодження на email 
редактора матеріал не верстається і не 
публікується. Час, витрачений на очікування 
погоджень, не обліковується як робочий.

• За більший обсяг статей: 1 500 UAH.
У партнерських та промо-статтях додатково 
оплачується кожна 1000 знаків, що перевищує 
вказаний в описі ліміт;

• За виділений анонс в email-розсилці: 1 000 UAH.
Виділяємо анонс партнерської публікації в 
розсилці окремим блоком.

Email-розсилка — це дайджест популярних статей 
журнала, який редакція щотижня надсилає своїм 
підписникам.

• база підписників: 35 000;

• відкривають: 20% листів;

• переходять за лінками: 7% читачів.

*Надаємо за умови оплати всього замовлення
одним платежем.

Комерційний контент у NETPEAK JOURNAL

Формати розміщення і вартість
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12 000 UAH 

Подати заявку: g.ryaboy@netpeak.net, info@netpeak.net

https://netpeak.net/ru/blog/category/cases/
https://netpeak.net/ru/blog/specials/
https://netpeak.net/ru/blog/category/promo/
https://netpeak.net/ru/blog/business-blogs/
https://netpeak.net/ru/blog/category/ringostat/
https://netpeak.net/ru/blog/category/serpstat/

