
 

Працюєте на ринку

Виробляєте пелети, брикети або п

 

Тоді ви маєте бути в каталозі порталу. 

Розмістіть та доповніть вашу інформацію

Портал щомісячно відвідує більш

біопалива та котлів; і це — ваші потенційні клієнти

 

Безкоштовні послуги: 

— реєстрація на порталі: http://ukrbio.com/join/

— розміщення контактів, опису послуг, фото продукції, прас

— розміщення оголошень на «

Розміщення реклами на

За додаткову оплату портал допоможе

відвідувачам, які в середньому про

www.ukrbio.com  

 

Працюєте на ринку твердого біопалива?

елети, брикети або продаєте твердопаливні котли

Тоді ви маєте бути в каталозі порталу.   

вашу інформацію! 

відує більш як 30 тис. людей, зацікавлених в

ваші потенційні клієнти! 

http://ukrbio.com/join/, 

розміщення контактів, опису послуг, фото продукції, прас-листів, проектів тощо,  

«Дошці Оголошень»: http://torg.ukrbio

 

Розміщення реклами на порталі

 

допоможе представити ваші послуги та п

в середньому проглядають 1 млн сторінок порталу в рік!

біопалива? 

твердопаливні котли? 

в інформації щодо 

листів, проектів тощо,   

ukrbio.com . 

порталі 

представити ваші послуги та продукцію нашим 

млн сторінок порталу в рік!



 

1. Рекламні банери 

 
 

          У нас недорогі ціни окупаються відвідуваністю порталу і 
зацікавленістю людей у вашій рекламі адже вона на цьому сайті якраз 
цільова до їхнього пошуку! 

Прогляньте «Рекламну пропозицію» на розміщення банерів на порталі — 
http://bio.ukrbio.com/ua/advert/ 

  

І запитуйте у нас варіанти розміщення за контактами порталу — 

http://bio.ukrbio.com/ua/contacts/ 
 

 

Приклад рекламного банера на головній сторінці: 

http://bio.ukrbio.com/ 
 

 

 

  



 
Вартість розміщення банерів на головній сторінці: 

 

 

 
Головна сторінка: Банер 1 (грн.) 
(розмір 950x150) 

Кількість показів 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Вартість, грн/міс. 950 2700 4800 7800 

 

Головна сторінка: Банер 2 (грн.) 
(розмір 950х150) 

Кількість показів 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Вартість, грн/міс. 750 1950 3300 6000 

 

  



 
Вартість розміщення банерів на внутрішніх сторінках: 

 

 

 * — На внутрішніх сторінках покази банерів 
розділені на 3 окремих групи (з різними банерами, 
що замовляються і відображаються незалежно 
один від одного): 

  
1. Розділ «Каталог» — банер буде у розділах База 
компаній та в Оголошеннях; 

  
2. Розділ «Статті» — банер буде у розділах 
Статті, Фото, Відео, Новини, Виставки; 

  
3. Розділ «Котли» — банер буде у розділах Котли 
та Купити. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішні сторінки: Банер 3* (грн.) 
(розмір 270x270) 

Кількість показів 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Вартість, грн/міс. 700 1950 3300 6000 

Внутрішні сторінки: Банер 4*, 5* (грн.) 
(розмір 270x270) 

Кількість показів 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Вартість, грн/міс. 520 1350 2400 4200 

 



 

2. Рекламні статті та матеріали 

 

Розміщення інформаційно-рекламних статей та новин: 450 грн. 
в матеріалі буде постійне посилання на сайт та контакти. 

 

приклад цієї статті дивіться тут — http://bio.ukrbio.com/ua/articles/9612/ 
 

Обирайте та звертайтесь!  
http://bio.ukrbio.com/ua/contacts/ 


