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«Поділля NEWS» – інтернет-видання, 
засноване у 2016 році. Наші читачі – 
не лише мешканці Хмельницької області, 
життя якої ми висвітлюємо у своїх новинах, 
а й усі, кому цікаво, чим живе Хмельниччина, 
незалежно від місця проживання.

ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ 
(висвітлення інформації) 

НА САЙТІ «ПОДІЛЛЯ NEWS»



СТАТИСТИКА ПЕРЕГЛЯДІВ 
САЙТУ ЗА 2020 РІК 

Протягом року:Протягом року:  
понад 1 700 000 унікальних відвідувачівпонад 1 700 000 унікальних відвідувачів
Щомісяця: Щомісяця: 
в середньому 200 тисяч в середньому 200 тисяч 
унікальних відвідувачівунікальних відвідувачів
Щодня:Щодня:  
не менше 10 тисяч відвідувачівне менше 10 тисяч відвідувачів

Протягом року: 
понад 1 700 000 унікальних відвідувачів
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ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ

на місяць) –на місяць) –  4000 грн 4000 грн 
ПАКЕТНЕ (4 статті 
на місяць) – 4000 грн 

(1 публікація) –(1 публікація) –  1500 грн1500 грн
ФІКСОВАНА ПОЗИЦІЯ
(1 публікація) – 1500 грн

стаття –стаття –  3000 грн3000 грн
ПОЛІТИКА:
стаття – 3000 грн

новини –новини –  2000 грн2000 грн
ПОЛІТИКА:
новини – 2000 грн



Ми пропонуємо такі майданчики: 
• сайт «Поділля NEWS» 
а також поширення у соціальних 
мережах та у спільнотах: 
• у вайбер-групі сайту
• на телеграм-каналі сайту
• на сторінці та у групі Facebook сайту
• у групах партнерів сайту у Facebook 
з кількістю підписників понад 20 тисяч
 

РОЗМІЩЕННЯ



ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ

• Текст для публікації надається українською мовою, 
без стилістичних та граматичних помилок. 
• Заголовок повинен містити не більше 85 символів. 
• Головне фото до тексту має бути горизонтальним. 
• Фото, заплановані в тексті, можуть бути 
як вертикальними, так і горизонтальними. 
• Тексти та фото, надані для публікації, можуть 
коригуватися редактором сайту та публікуватися 
після погодження із замовником. 
• Текст, який містить більше 300 слів, має бути 
розділений підзаголовками. 
• Кількість зовнішніх посилань (dofollow) у тексті – одне.
• Редакція залишає за собою право розміщувати всередині 
тексту внутрішні посилання.



КОНТАКТИ

067-382-54-46
podillyanews@ukr.net 
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