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SMM
Весь спектр послуг по просуванню 
в соціальних мережах

TARGET
Таргетована реклама
в Facebook / Instagram

WEB
Створення в короткі терміни 
сучасних сайтів, які продають 

CONTENT
Високорелевантні
контент-стратегіі і контент-плани

CONSULTING
Побудова ефективних відділів 
маркетингу і продажів в компаніях

PPC
Налаштування контекстної 
реклами в Google Ad

E-COMMERCE
Створення і просування
інтернет-магазинів

SERM
Управління репутацією в 
пошукових системах

MESSENGERS
Створення і просування акаунтів
і груп у провідних месенджерах

CHAT BOT
Створення ефективних
чат-ботів

INFO
Побудова наскрізний
аналітики

SEO
Просування сайтів
в органічному пошуку Google

PRO АГЕНТСТВО
МИ ПРОПОНУЄМО ПОВНИЙ КОМПЛЕКС ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ,  МОДЕЛЕЙ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ
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НАША МІСІЯДОБИВАЄМОСЯ РЕЗУЛЬТАТУ!
Налагоджуємо зв’язки, збільшуємо продажі,
виводимо в ТОП, формуємо бренди.

Ми допомагаємо компаніям ефективно розвиватися в умовах мінливої світової економіки, 
де цифровий маркетинг стає основним фактором успішного розвитку бізнесу. Розвиваючи 
цифровий маркетинг, Ви розвиваєте свій успіх!

ГОВОРЯТЬ
ЦИФРИ

7 років проекту
«Україна Будівельна»
(лютий 2014 року)

18 років
компанії
(лютий 2003 року)

Понад 100 компаній
зараз обслуговують
наші фахівці

Більше 50 реалізованих 
комплексних маркетингових 
стратегій

Більше 200 проведених 
комплексних рекламних 
кампаній

Більше 300 збудованих
медіа-каналів в інтернеті
і соціальних мережах
(профілі, групи,
сторінки, блоги)

Більш ніж 1 500 000
якісної цільової аудиторії
в соціальних мережах
і інтернеті

PRO АГЕНТСТВО
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Серед них є великі підприємства, середні і малі. Ми цінуємо кожного клієнта і здатні велике 
підприємство вивести в лідери, а мале підприємство зробити великим!
 

СЕРЕД НАШИХ КЛІЄНТІВ
СЬОГОДНІ НАШИМИ КЛІЄНТАМИ 
ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОНАД 100 ПІДПРИЄМСТВ
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ПРОСУВАННЯ 
САЙТІВ: 

СТВОРЕННЯ 
САЙТІВ ПІД 

КЛЮЧ: 

ВИГОТОВЛЕННЯ 
ТА РОЗРОБКА 

ТОРГОВИХ 
МАРОК

УПРАВЛІННЯ 
РЕПУТАЦІЄЮ 
В ІНТЕРНЕТІ

ТАРГЕТОВАНА 
& КОНТЕКСТНА 

РЕКЛАМА

проведення детального 
аудиту сайту і внесення 
необхідних правок 
і доробок

побудова системи 
накопичення зовнішньої 
посилальної маси 
(Лінкбілдінг)

налаштування Google 
Analytics (цілі, конверсії), 
Google Search, Google Tag 

формування 
семантичного ядра 

розробка і оптимізація 
структури

зняття санкцій 
пошукових систем

розробка сучасних сайтів 
будь-якого рівня 

налаштування 
оптимізації і цілей 

поліпшення якостей 
сайту, що продають

навчання роботі з 
системами управління 
контентом 

розробка інтернет-
магазинів 

розробка маркетплейсів 

розробка Лендінгів 
(односторінкових сайтів)

розробка комплексних 
заходів щодо створення 
та впровадженню 
торгових марок на ринок

розробка фірмового 
стилю компанії: від 
графічного знаку до 
брендбуку

підготовка, оформлення 
та запуск всіх онлайн 
майданчиків бренду в 
соціальних мережах і в 
веб-середовищі

ребрендинг вже 
існуючих торгових марок

розробка і проведення 
комплексних 
маркетингових заходів 
щодо розкручування 
бренду

усунення негативу в 
Інтернеті

розробка стратегії 
протидії

створення нейтрального 
і позитивного контенту

поширення і просування

видача під контролем

негативні згадки йдуть 
з ТОП

налаштування 
і проведення 
таргетированной 
реклами в Facebook і 
Instagram

налаштування і 
проведення контекстної 
реклами в Google

аналіз кампанії 
та налаштування 
ремаркетингу і 
ретаргетінга побудова 
системи наскрізної 
аналітики
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ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖІВ

З РОЗШИРЕННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ

З ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ ТА ПРОДАЖІВ

девелопери, архітектори, будівельники, 
ремонтники, обробники, дизайнери

виробники, постачальники, продавці

рітейл, транспорт, енергетика, 
екологія, технології, нерухомість

PRO ПРОЕКТ

П Р О Е К Т

 «Україна БУДІВЕЛЬНА» — ЦЕ
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПО ПРОСУВАННЮ

            В А Ш О Г О  Б І З Н Е С У !

ДЛЯ ВСІХ, ХТО МАЄ ВІДНОШЕННЯ
ДО РИНКУ БУДІВНИЦТВА: 

ДЛЯ ВСІХ, ХТО ВИРОБЛЯЄ АБО 
ПРОДАЄ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 

ДЛЯ ВСІХ, ХТО ВЗАЄМОДІЇ
НА СУМІЖНИХ РИНКАХ: 

МИ ВИРІШИМО ДЛЯ ВАС
БУДЬ-ЯКЕ ЗАВДАННЯ, ПОВ’ЯЗАНЄ:
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СТРУКТУРА ПРОЕКТУ
«Україна БУДІВЕЛЬНА» (TM «UA-BUD»)

UA-BUD.MEDIA
www.ua-bud.com.ua

UA-BUD.DIGITAL
www.ua-bud.com

Ми розвиваємо великий інформаційний веб-ресурс, який в режимі 
реального часу розповідає про новини та події на ринку будівництва 
України та Світу і активно використовуємо можливості ресурсу для 
просування наших Клієнтів і Партнерів

Питанням просування проекту і надання комплексних маркетингових 
послуг займається професійна команда інтернет маркетологів
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НАШИХ КЛІЄНТІВ

ВІДГУКИ

ВІДГУК ПРЕДСТАВНИКА КОМПАНІЇ DORUM 

Національний виробник дверей, м Харків

ВІДГУК ПРЕДСТАВНИКА КОМПАНІЇ ЄЛОВІЦА

Компанія з будівництва індивідуальних будинків, м.Київ

МИ ДОПОМАГАЄМО 
КОМПАНІЯМ ПОБУДУВАТИ 
СУЧАСНУ СИСТЕМУ ПРОДАЖІВ 
І КОМУНІКАЦІЙ З ПОКУПЦЕМ 
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ 
НАЙЕФЕКТИВНІШИХ 
ІНСТРУМЕНТІВ І МОДЕЛЕЙ 
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГУ, ДЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ І ГЛИБОКА 
АНАЛІТИКА СТАЛА ОСНОВНИМ 
ФАКТОРОМ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
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SMM

ПРОСУВАННЯ
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

розвиток акаунтів і бізнес-сторінок 

якісний контент-маркетинг для соцмереж 

ефективне просування новин, брендів, товарів 
і послуг в 5-ти провідних соцмережах 

розміщення банерної реклами на публічних 
сторінках і в групах проекту в facebook 

надання доступу на майданчики в месенджерах для 
побудови продажів і зворотного зв’язку 

проведення комплексних рекламних кампаній 
в соціальних мережах
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СКОРИСТАЙТЕСЯ 
НАШИМИ 
УНІКАЛЬНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ, 
ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ 
ОБСЯГИ ПРОДАЖІВ

Єдиний
в Україні галузевий
маркетинг-проект 

Наші аккаунти в соцмережах 
вже наповнені Вашими 
потенційними покупцями 

Стратегії які ми розробляємо 
впливають на зростання 
впізнаваності Вашого бренду 

На сьогодні у нас 
наймасовіша аудиторія 
серед всіх галузевих ЗМІ 
в соцмережах 

Наші методи
і інструменти забезпечать 
швидке просування Ваших 
товарів і послуг 

В короткі терміни ми 
сформуємо швидкий
контакт з потенційним 
покупцем 

Ми зможемо поліпшити 
позиції Ваших вебресурсів 
в органічній видачі 

При необхідності ми 
зможемо в короткі терміни 
побудувати роботу Вашого 
відділу продажів на результат 

Працюючи з нами, 
Ви значно знижуєте 
витрати на маркетинг 

У нас є великий досвід, 
професійні знання і 
інструменти

Ми працюємо тільки з 
цільовою аудиторією, дбаючи 
про якість просування
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Інформаційні медіа-ресурси
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Інформаційні медіа-ресурси
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Інформаційні медіа-ресурси
Соціальна мережа Pinterest – одна з двох (Instagram) самих
популярних мереж візуального контенту, де дуже перспективно
розвиватися тим, у кого в діяльності є найрізноманітніші
проектні рішення: ландшафт, архітектура, будівництво,
інтер’єр, фарби, текстиль, технології і т.п.

Ця мережа візуалізує Вашу діяльність, створює цінність
в формі оригінально поданого продукту або проекту і
перенаправляє читачів прямо до Вас на ресурс. Користь участі
в даній мережі ще й в тому, що вона залишилася єдиною
соціальною мережею, яка безпосередньо впливає на один 
з найбільш найважливіших чинників пошукової оптимізації
web-ресурсів - зовнішню кількість посилань.
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Інформаційні медіа-ресурси

Наш бізнес-профіль у соціальній мережі Instagram 
користується популярністю серед тих, хто продає і тих, хто 
купує будівельні матеріали та послуги. Сьогодні Instagram 
перестав бути «соцмережею для селфі і розваг», сьогодні 
це повноцінний маркетинговий інструмент, який ми 
пропонуємо нашим клієнтам для просування по нашим 
каналам, а також розвиваємо для них власні профілі
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Інформаційні медіа-ресурси

Соціальна мережа LinkedIn використовується нами 
для взаємодії з ТОП-менеджерами і провідними 
фахівцями компаній, для презентації їм продукції 
і послуг Учасників проекту. Тут також активно 
представлена т.зв. «Просунута аудиторія»: політики, 
представники великого бізнесу, громадські діячі. 
Ми використовуємо LinkedIn при наданні послуг в 
Пакетний пропозиції «Start» і «Tactics»

Соціальна мережа Twitter використовується нами для розвитку коротких 
контекстних повідомлень на т.зв. «просунуту аудиторію», в числі якої: політики, 
представники великого бізнесу, громадські діячі та ЗМІ. Наш Twitter кращий 
серед всіх галузевих ЗМІ і більшості маркетингових агентств. В активні ділові 
сезони (осінь - весна) кількіснє охоплення аудиторії доходить до 100 000
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ПРОСУВАННЯ

S TA R T

В 5-ТИ ПРОВІДНИХ СОЦМЕРЕЖАХ

пакетна пропозиція

Просування Вашої компанії: сайтів, новин, 
акцій, брендів, товарів, послуг – за допомогою 
всіх видів повідомлень (постів, твітів, пінов і ін.) 
І супутніх цьому інструментів інфомаркетінгу, 
за нашими і партнерськими каналами в 5-ти 
провідних соціальних мережах в протягом 
місяця: Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Twitter, Pinterest

Річне розміщення компанії з персональною сторінкою на сайті проекту 
www.ua-bud.com.ua в розділі «Компанії»

Розміщення статті або новини про компанію на Головній сторінці
сайту проекту з прямим посиланням на персональну сторінку в розділі 

«Компанії» і на сайт компанії

7 днів розміщення рекламного банера з активним посиланням на сайті 
проекту

5 днів розміщення рекламного посту на першій позиції в Групі проекту і на 
Бізнес-сторінці проекту в Facebook

3 500 ГРН.

30 днів 

60 публікацій

до 150 тыс. 
охоплення 
аудиторії

В рамках пропозиції START ми не займаємося розвитком ваших акаунтів, 
бізнес-сторінок, профілів і спільнот. Цей пакет спрямований на широке 
поширення інформації про Вашу компанію і Ваших веб-ресурсах по нашим 
і партнерським інформаційним каналам в інтернеті і в соціальних мережах

БОНУСИ
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ПРОСУВАННЯ

TACTICS
пакетна пропозиція Розміщення компанії з персональною сторінкою на сайті проекту

www.ua-bud.com.ua в розділі «Компанії»

Розміщення новини або статті про компанію на Головній сторінці сайту 
проекту з прямим посиланням на персональну сторінку компанії в розділі 

«Компанії» та на сайт компанії

Вільний доступ для здійснення рекламних публікацій в спеціальних групах в 
месенджерах (Viber, Telegram, Messenger)

7 днів розміщення рекламного банера з активним посиланням на сайті проекту

5 днів розміщення рекламного поста на першій позиції в Групі проекту і на Бізнес-
сторінці проекту в Facebook

12 000 ГРН.

300 днів

до 600 
публікацій

до 2 млн. 
охоплення 
аудиторії

Звертаємо Вашу Увага, що в рамках пропозиції TACTICS ми не займаємося 
розвитком Ваших акаунтів (бізнес-сторінок, профілів і спільнот). Цей пакет 
спрямований на широке поширення інформації про Вашу компанію по 
нашим і партнерським інформаційним каналам і в інтернеті протягом року

БОНУСИ

Просування Вашої компанії: сайтів, новин, 
акцій, брендів, товарів, послуг – за допомогою 
всіх видів повідомлень (постів, твітів, 
пинов та ін.) і супутніх цьому інструментів 
інфомаркетінга, за нашими і партнерських 
інформаційних каналах протягом року в 5-ти 
провідних соціальних мережах: Facebook, 
LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter
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ПРОСУВАННЯ

STRATEGY.
FACEBOOK

В FACEBOOK

п а к е т н а  п р о п о з и ц і я

Створення, професійне налаштування 
і просування за допомогою всіх типів 
повідомлень (постів) і супутніх їм 
інструментів, бізнес-сторінки Вашої компанії 
в соціальній мережі Facebook з підсумковим 
наданням деталізованого статистичного 
звіту за місяць

Річне розміщення компанії з персональною сторінкою на сайті проекту 
www.ua-bud.com.ua в розділі «Компанії»

3-денне розміщення новини про компанію на Головній сторінці сайту 
проекту з прямим посиланням на персональну сторінку компанії в розділі 

«Компанії»

Відкритий доступ для просування товарів і послуг в групі проекту 
в  Messenger

Налагодження та проведення 2-х платних промо-публікацій (таргетинг)

7 днів розміщення рекламного банера з активним посиланням на сайті проекту

5 днів розміщення рекламного поста на першій позиції в Групі проекту і на Бізнес-
сторінці проекту в Facebook

8 500 ГРН.

30 днів

до 20 публікацій

не менше 30 000 
охоплення органічної 
аудиторії

не менше 300 
органічних 
передплатників

не менше
5 000 органічної 
залученості

Вказані середні ключові показники ефективності бізнес-сторінки, які будуть 
досягнуті нами за місяць. Це гарантовані показники. За фактом вони 
можуть виявитися значно вище

БОНУСИ
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Приклади підсумків просування

На даному скрині видно яких можна домагатися 
показників за 28 днів просування сторінки. 
Видно % зростання сторінки, після переходу на 
обслуговування до нас, в порівнянні з періодом, 
в якому ми не брали участь. Це основна 
статистична метрика бізнес сторінки
в Facebook

В FACEBOOK ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ
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Скрін, що показує результати по публікаціям. Публікації (пости) – це 
основа просування в Facebook. Застосовувані нами методики, форми і 
види контенту, дають дуже хороший результат, як по органічним 
охопленням і залученості, так і по сплаченим

Приклади підсумків просування

На даному скрині видно яких можна домагатися показників 
за 28 днів просування сторінки, використовуючи відео-контент: 
% зростання показників говорить сам за себе. Сьогодні відеоконтент 
– лідер в системі маркетингу та організації продажу. Це також 
показники, які виникли після переходу на обслуговування до нас, в 
порівнянні з періодом, в якому ми не брали участь

В FACEBOOK ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ
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ПРОСУВАННЯ

STRATEGY.
INSTAGRAM

 В  INSTAGRAM

п а к е т н а  п р о п о з и ц і я

Створення і просування бізнес-профілю Вашої 
компанії в соціальній мережі Instagram
з підсумковим наданням деталізованого 
статистичного звіту за місяць

Річне розміщення компанії з персональною сторінкою на сайті проекту 
www.ua-bud.com.ua в розділі «Компанії»

3-денне розміщення новини про компанію на Головній сторінці сайту 
проекту з прямим посиланням на персональну сторінку компанії в розділі 

«Компанії»

Підтримка публікацій клієнта на інстаграм-профілі проекту #ua_bud_project

Налагодження та проведення 2-х платних промо-публікацій (таргетинг)

8 500 ГРН.

30 ДНІВ

НЕ МЕНШЕ 20 
ПУБЛІКАЦІЙ  

НЕ МЕНШЕ 5 000 
ОХОПЛЕННЯ 
ОРГАНІЧНОЇ 
АУДИТОРІЇ

НЕ МЕНШЕ 150 
ОРГАНІЧНИХ 
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ

Вказані середні ключові показники ефективності бізнес-сторінки, які будуть 
досягнуті нами за місяць. Це гарантовані показники. За фактом вони 
можуть виявитися значно вище

БОНУСИ
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КОМПЛЕКСНИЙ SMM

SALE

В даному пакеті ми розробляємо комплекс 
заходів починаючи з аналізу ЦА (цільової 
аудиторії), детальної оцінки конкурентів, SMART і 
SWOT-аналізу і закінчуючи побудовою «воронки 
продажів» і наскрізний аналітики. Весь перелік 
заходів складається більш ніж з 100 пунктів. Ми 
надамо Вам весь перелік в процесі переговорів

ВІД 35 000 ГРН.  В МІСЯЦЬ

У пакеті вказана стартова вартість. Розрахунок вартості комплексних 
заходів проводиться нами індивідуально, по кожному конкретному випадку

БОНУСИ

Річне розміщення компанії з персональною сторінкою на сайті 
проекту www.ua-bud.com.ua в розділі «Компанії»

3-денне розміщення новини або статті про Вашу компанію на Головній 
сторінці сайту проекту з прямим посиланням на персональну сторінку 

компанії в розділі «Компанії» і на сайт компанії

Повний технічний аудит сайту + рекомендації щодо його поліпшення

Детальний аналіз онлайн-активності конкурентів

Професійна настройка Гугл Аналітікс

Професійна настройка таргетованної реклами в Facebook

Інформаційна підтримка компанії (сайтів, новин, акцій, брендів, товарів, послуг) на 
наших і партнерських інформаційних каналах в 5-ти провідних соціальних мережах: 

Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram

Право на просування своїх товарів і послуг в спеціальних групах для продажів в 
месенджерах: Viber, Telegram, Messenger

Створення онлайн-магазину на бізнес-сторінці в Facebook
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РЕКЛАМА НА САЙТІ ПРОЕКТУ
WWW.UA-BUD.COM.UA

Позиція Розташування
на сайті  Розмір, в pxl Формат

показу 

Макс. кількість 
банерів

в слайдері 

Ціна в грн. 
(Без ПДВ)  Примітка

БАННЕР
ПРЕМІУМ А 

Головна сторінка
(вгорі над Хедером) 

728х90 Статика — 4 500
Вартість

за розміщення
протягом місяця

БАННЕР
ПРЕМІУМ Б 

Головна сторінка
(права бічна панель)

330х180 Статика/Динаміка 4 8 200
Вартість

за розміщення
напротязі місяця

БРЕНДУВАННЯ
ФОНУ 

Через весь сайт
(поле поза текстового 
блоку з обох сторін) 

2х300х?
висота

в залежності
від завдання 

Статика —
10 200 Вартість

за розміщення
напротязі місяця 

СТАТТЯ, ОГЛЯД В Блозі —
 З активним 
посиланням

— 3 500
З винесенням

анонса на головну 
сторінку

РЕКЛАМНИЙ
БАННЕР АБО

ВІДЕО У СТАТТІ 
В Блозі —

 З активним 
посиланням

— 2 500
Вічне розміщення,

не видаляється
з сайту

РОЗМІЩЕННЯ 
В КАТАЛОЗІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

У розділі
меню «Компанії» 

—
 З активним 
посиланням

— 3 500

Річне розміщення
з 30-денною
підтримкою

в 5-ти соцмережах 
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БАНЕРНА РЕКЛАМА
У СОЦМЕРЕЖАХ 

Соцмережа Місце
розміщення 

Кількість 
місць

Формат 
розміщення 

Кількість
днів

Кількість 
учасників/

передплатників

Ціна в грн. (+ ПДВ)
за вказане

кількість днів

FACEBOOK
галузеві тематичні групи 

(Будівництво, ремонт, 
благоустрій) 

9

пост закріплюється
на весь період над 

стрічкою новин
+ зображення

(або відео) 

5 понад  50 000 1 500

FACEBOOK

галузеві тематичні
Бізнес-сторінки

(Будівництво, ремонт, 
благоустрій) 

9

пост зверху
стрічки новин 
+ зображення 

(або відео, 
або галерея)

5 понад  25 000 2 500

TWITTER
LINKEDIN

INSTAGRAM
PINTEREST

галузеві тематичні
Бізнес-сторінки

(Будівництво, ремонт, 
благоустрій)

4

пост зверху
стрічки новин 
+ зображення
(або відео, або 

галерея) 

5 понад  30 000 1 500
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ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Повний технічний аудит сайту + рекомендації щодо усунення помилок, 
поліпшенню внутрішньої і зовнішньої пошукової оптимізації

3 дні 4 500 грн

Маркетинговий аналіз сайту і його позицій, Демографія і інтереси аудиторії. 
Аналіз + маркетинг-план щодо поліпшення позицій

3 дні 3 500 грн

Оцінка і аналіз конкурентів. Детальний аналіз веб-ресурсів 
та поведінки основних конкурентів в Інтернеті
і соціальних мережах + оцінки і рекомендації

2 дні 3 500 грн

Аналіз, тестування, налагодження та ведення контекстної реклами 
в GoogleAd (без урахування бюджету на саму кампанію) 

5 днів от 7 500 грн

Налагодження та ведення таргетированной
реклами в Facebook або Instagram

(без урахування бюджету на саму кампанію)
1 день от 7 500 грн
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ДІАЛОГ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ!

ТОВ «МЕДІА КОНТИНЕНТ» 
АГЕНТСТВО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 

ПРОЕКТ
«Україна БУДІВЕЛЬНА»

+38 (093) 606-46-01
+38 (066) 613-18-52 Viber
+38 (096) 878-06-02 Viber

www.ua-bud.com
www.ua-bud.com.ua

www.media-continent.com.ua

mcontinent@ukr.net
Відділ продажу послуг і роботи з клієнтами 

ua-bud-project@ukr.net
Участь у проекті «Україна БУДІВЕЛЬНА»

https://www.ua-bud.com/
https://www.ua-bud.com.ua/
https://www.media-continent.com.ua/



