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Comments.ua - - інформаційно-аналітичний портал з регіональними 
новинними стрічками, який входить до ТОП-10 провідних ЗМІ України 
за охопленням аудиторії. “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.

Перегляди сторінок
протягом
тижня

протягом
місяця

3 250 000
13 000 000

Унікальні відвідувачі
протягом
тижня

протягом
місяця

1 255 000
4 500 000
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Портал "Коментарі" приєднався до глобальної мережі UN Global Compact - Глобального договору 
Організації Об’єднаних Націй. Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, 
що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку 
у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.
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Comments.ua - публікує актуальні новини та авторські статті, створюючи унікальний контент для 
поширення провідними ЗМІ України. Аналітичні матеріали порталу задають інформаційні тренди 
сьогодення.

Трендові матеріали редакції



С
та
ти
ст
и
к
а

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.

Основний рід занять
(частка)

Кваліфіковані
спеціалісти (34%)

Офісні
працівники (2%)

Технічні
працівники (7%)

Студенти (7%)

Пенсіонери (16%)

Домогосподарки (2%)
Безробітні (5%)

Інші (21%)

Топ-менеджмент
(6%)

Особистий місячний дохід
(частка)

Не відповіли (29%)

Немає доходів (7%)
до 700 грн (2%)

701-1500 грн (12%)

1501-3000 грн 
(21%)

3001-4500 грн (13%)4501-5500 грн (7%)

5501-6500 грн (3%)
6501-8000 грн (4%)

8001-10 000 грн (2%)
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Аудиторія за віком

14-19 років (5%)

50-59 років (39%)

20-24 роки (4%)

25-29 років (6%)

30-34 роки (11%) 35-39 років (10%)

40-49 років 
(25%)

Освіта

Вища (55%)

Неповна
вища (6%)

Середня
спеціальна (26%)

Середня (9%)

Незакінчена
середня (4%)

Стать

Чоловіки (57%) Жінки (43%)
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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

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

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

Нативна реклама. Створення та
розміщення спонсорського контенту,
контент-маркетинг тощо
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Спецпроекти 
Ви зможете як взяти участь у 
великій кількості наших проектів, 
так і запропонувати вашу ідею, 
і ми її реалізуємо

Журналістський запит
Допоможемо отримати відповідь 
від різних органів і структур 
швидше і більш повно

Інфографіка
Розробимо і підготуємо 
візуальну презентацію 
ваших ідей

Персональний брендинг
Формуємо правильний образ, у нас 
широка команда фахівців, для того 
щоб зробити ваш образ з нуля або 
зробити ребрендін вже існуючого

Виїзд журналіста. 
Написання матеріалів
Зробимо новину для вас. 
Опишемо, покажемо вашу новину 
з різних ракурсів і точок зору

Інтерв'ю для клієнта
Зробимо під ключ інтерв'ю 
з вами або з іншою людиною 
за бажанням клієнта
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Інноваційна робота на ринку блогерів
Ми надаємо широкі можливості для роботи блогерів 
і гнучку систему їх просування і заохочення1.

2.

3.
4.

Широкий спектр проектів і спецпроектів 
Швидка і всебічна робота з інформування новин нашу 
велику аудиторію. Ми на передовій лінії роботи з 
інформацією що б ви отримували її повно і достовірно

Професійний штат журналістів і експертів 
Команда, яка допоможе вам більш детально і всебічно 
розібратися в морі оточуючої інформації 

Багаторічний досвід 
Наш досвід і передові технології дозволяють бути в тренді 
ринку інформації, тому ми можемо допомогти вам як почати 
свій бізнес з нами, так і побудувати свій персональний бренд

Працюючи з кращими - економите час
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Впізнаваність бренду, який ми пропонуємо вам. Це можливість працювати з нами 
і нашою великою аудиторією з самого початку

Франшиза від comments.ua*. 
Скористайтеся нашою пропозицією

 *При покупці франшиз ми надаємо пільгові умови для співпраці

Висока швидкість розкрутки свого бізнесу. На самостійний розвиток бізнесу та
придбання довіри споживачів може пійти безліч часу. З нашою франшизою
ви зможете отримувати такі прибутки, про які змогли б подумати тільки через 
кілька років

Навчання. Разом з франшизою ми пропонуємо постійну підтримку і консультації 
з усіх питань що можуть у виникнути під час ведення бізнесу. Вам не потрібно
навчатися на власному досвіді або марнувати час на те, щоб "потрапити в колію"

Рекламна компанія та атрибутика. Ми допоможемо вам з розкручуванням і 
просуванням, з залученням клієнтів на сайт і організацією трафіку. Надамо вам 
всю технічну частину для організації платформи під ключ. Наші фахівці зможуть 
вирішити будь-які проблеми і навчать вас


