
«Обрії Ізюмщини» - допомагає вам 
розвивати бізнес в Ізюмській ОТГ!

Найбільший канал зв’язку з жителями Ізюмської ОТГ



Як ми допомагаємо бізнесу

Розповідаємо про
нього містянам

Робимо ваш бренд
впізнаваним

Рекламуємо ваші акції,
товари та послуги

Допомагаємо знайти
нових клієнтів



Наша аудиторія

Унікальних читача
за місяць

Перегляд
сторінок

В середньому
знаходяться на сайті

Сайт obrii.com.ua

45 123 179 281 1,5 хвилини

Соціальні мережі

5061 підписник

30 662 охоплення (люди) 
публікацій за місяць

2261 підписник

35 237 охоплень (люди) 
публікацій за місяць

*За даними Google Analytics, березень 2021

1000 підписників

4 500 охоплень (люди) 
публікацій за місяць



Максимальне охоплення:
газета, сайт, соцмережі

Публікацію в газеті «Обрії Ізюмщини» 
(тираж 3500 прим./тижд.) протягом тижня 
побачить приблизно 10 500 читачів. 
Видання розповсюджується через міські 
точки продажу друкованої версії газети (50) 
і передплатникам по місту Ізюм, 
Ізюмському, Борівському і Барвенківському 
районах. А також на пошту підписникам 
електронної версії газети (.PDF).

Можна обрати один або декілька 
варіантів на ваш розсуд

Перша полоса (стор. 1) – 12 грн
Редакційні полоси – 9 грн
Рекламна полоса – 9 грн
Остання полоса – 10 грн

В залежності від кількості виходів 
реклами та її розміру – знижки до 30%

Вартість газетної площі 
для блочної реклами (1 см2):

Ціни за розміщення готової реклами на сайті

Вид реклами Вартість

Банер у слайд-барі (шапка сайту) 500 грн/міс.

Банер на 1 сторінці закріплений вгорі 
стрічки новин 500 грн/міс.

Відео на 1 сторінці закріплене вгорі 
стрічки новин 500 грн/міс.

Стаття на 1 сторінці закріплена вгорі 
стрічки новин 600 грн/міс.

Публікація у Facebook 200 грн/міс.

Публікація в Instagram 200 грн/міс.

Публікація в Stories (оновлення щодня) 300 грн/міс.

При замовленні декількох позицій діють знижки:
2 позиції - 5%, 3 позиції – 10%, 
4 позиції – 15%, 5 позицій – 15%



Для того аби вашу рекламу помітили та 
запам’ятали потрібно від 4 до 10 її 
показів та публікацій протягом місяця на 
різних платформах (газета, сайт, 
соцмережі). 

Ми розробили декілька пакетних 
пропозицій на розміщення банерної 
відео-реклами щоб ви могли заощадити 
кошти і отримати максимальною вигоду 
від продажів чи охоплення.

Довідки за телефоном: (099)741-29-93

ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Платформа
ЛАЙТ

охоплення 
2000

СТАНДАРТ
охоплення 

4000

ПРЕМІУМ
охоплення 

8000

obrii.com.ua

Stories у
Facebook

Stories в 
Instagram

Газета 
«Обії Ізюмщини» 

(друкована)

700 
грн/міс.

1500 
грн/міс.

3000 
грн/міс.

«ОБРІЇ ІЗЮМЩИНИ» – ВАШ НАДІЙНИЙ 
ПАРТНЕР З ВИРОБНИЦТВА 

ТА ПРОСУВАННЯ ЯКІСНОЇ РЕКЛАМИ!



Хто нас читає
• Географія
Ізюмський район – 92%

Харківська область – 50%

Донецька область – 40%

• Стать

• Вік

63% 37%



ПРОПОНУЄМО ТАКІ ВИДИ ПОСЛУГ:
• Розробка (дизайн) рекламних макетів (банерів та ін.);

• Зйомка і монтаж відеороликів (реклама, репортаж, міні-
фільм та ін.);

• Прямі ефіри в медіа-студії газети «Обрії Ізюмщини»;

• Написання рекламних текстів, заміток, статей;

• Немає обмежень за місцем розташування;

• Можливе контрактне розміщення матеріалів на тривалий 
період часу (договір на висвітлення на індивідуальних 
умовах);

• Розробка окремої сторінки на сайті з наступним 
просуванням у соціальних мережах;

• Пакетне розміщення реклами/матеріалів на наших ресурсах 
(соцмережі, YouTube-канал, офіцйний сайт, друкована 
версія газети «Обрії Ізюмщини).

• Прайс-лист (050) 594-94-81

http://obrii.com.ua/reklamodav


РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ
Контакти

E-mail: obrii1919@gmail.com
Тел.: (050) 594-94-81
Адреса: 64300, Харківська обл., м. Ізюм, 
вул. Соборна, 6.
Режим роботи: з 08:00 до 17:00, 
Пн – Пт, вихідні дні: Сб, Нд.



Офіційний сайт OBRII.COM.UA



НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ! 
ТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ 

І ЗАМОВЛЯЙТЕ БУДЬ-ЯКІ 
ВИДИ РЕКЛАМИ В «ОБРІЯХ»! 

УСПІХ ГАРАНТУЄМО!
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