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1. ТАРИФИ НА БАНЕРНУ РЕКЛАМУ НА ПОРТАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ.ОРГ (WWW.INVESTYCII.ORG) 

1.1. Головна сторінка 
 

 
Вартість верхнього наскрізного банера на головній сторінці – 2800 грн. 
Вартість правого наскрізного бокового банера на головній сторінці – 2500 грн. 
Вартість нижнього наскрізного банера на головній сторінці – 2000 грн. 
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2. РЕКЛАМНІ ПУБЛІКАЦІЇ НА ПОРТАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ.ОРГ (WWW.INVESTYCII.ORG) 

На порталі Інвестиції.орг Ви можете прорекламувати Вашу компанію за допомогою  рекламної 
новини (публікації). Новина розміщується на Головній сторінці порталу в розділі «Новини». Для 
анонсу пресс-релізу формується працівниками ТОВ «Іннеті інновації» окрема новина (сторінка) з 
детальною інформацією прес-релізу. Анонси прес-релізів розташовуються у відповідності до дати 
рекламованої події і з грифом «На правах реклами». Вартість розміщення анонсу новини становить: 
380 грн. за одну новину. 
 

3. МАТЕРІАЛИ НА ПОРТАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ.ОРГ (WWW.INVESTYCII.ORG) 

Розсилка аналітичних матеріалів на порталі здійснюється за передоплатою клієнтів. Щоб замовити 
аналітичну розсилку Вам необхідно здійснити авансову проплату. Вартість такої проплати становить:  

 Розсилка Вартість, грн./міс 

 Огляд банківського та кредитного сектору України 210 

 Огляд ринку ІСІ та НПФ 120 

 Огляд фондового ринку України 150 

 Огляд ринку нерухомості України 210 

 Огляд альтернативних видів інвестицій 380 

 Огляд прямих інвестицій в бізнес 420 

 

4. КОНСУЛЬТАЦІЇ НА ПОРТАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ.ОРГ (WWW.INVESTYCII.ORG) 

Консультації – це послуги фахівців по створенню Вам власної інвестиційної стратегії. Для 
консультацій опитування компанія ТОВ «Іннеті медіа» може залучавати інші організації.  

 Консультації Вартість, грн./послугу 

 Створення бізнес-плану 9000 

 Створення інвестиційної стратегії на рік (для фіз.осіб) 7000 

 

5. CОЦІАЛЬНЕ ОПИТУВАННЯ НА ПОРТАЛІ ІНВЕСТИЦІЇ.ОРГ (WWW.INVESTYCII.ORG) 

Соціальне опитування – це замовлене Вами опитування користувачів порталу Інвестиції.орг, а також 
інших громадян України.  Для проведення опитування компанія ТОВ «Іннеті медіа» може залучати 
різні інститути та організації.  

 Види  Вартість, грн./опитування 

 Опитування на сайті  (100 людей) 800 

 Опитування на вулиці громадян (1000 людей) 20000 

 Комплексне опитування  (1000 людей) 50000 
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6. ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДО ТАРИФІВ 

4.1. Компанія ТОВ «Іннеті інновації» залишає за собою право відмовляти у розміщенні реклами, 
якщо вона, на думку Компанії, не відповідатиме інтересам аудиторії порталу та/або законодавству 
України.  
 
4.2. При замовленні послуг клієнтам порталу Інвестиції.орг пропонується знижка. Умови надання 
знижок: 

 За передоплату реклами компанія окремо від всіх зазначених нижче знижок отримує 5% 
знижки. 

 При замовленні реклами відразу на 3 місяці Рекламодавець отримує знижку 5% від суми, 
зазначеної у таблиці вище. 

 При замовленні реклами відразу на 6 місяців Рекламодавець отримує знижку 10% від суми, 
зазначеної у таблиці вище. 

 При замовленні реклами відразу на 12 місяців Рекламодавець отримує знижку 15% від суми, 
зазначеної у таблиці вище. 

Компанія ТОВ «Іннеті медіа» залишає за собою право надавати індивідуальні тарифи та знижки. 
 
4.3. Вся банерна реклама є статичною. Вимоги до банерів:  

 формати банерів повинні бути у розширенні gif, jpg, swf (flash) 

 розмір банера не повинен перевищувати розмірів: 636x83 для верхнього банера, 300x250 для 
правого банера, 933х116 для нижнього банера. 

 банери не мають мати «різких рухів та змін кадрів», щоб не відволікати користирувача від 
читання та переглядання інформації на порталі Інвестиції.орг 

 
4.4. Способи оплати: 

 вся пролата здійснюється на поточний рахунок компанії.  
 
4.5. За додатковою інформацією щодо розміщення реклами та рекламних пресс-релізів просимо 
звертатися до нас за тел.: +38 (032) 261-66-88  та за електронною адресою media@inneti.com. 
 

mailto:media@inneti.com

