
партнерам та рекламодавцям



Видання VежА лише через рік від початку своєї діяльності 
починає продавати рекламу на сайті vezha.vn.ua, сторінках Vежа 
на Facebook, Twitter та Instagram. 

Наша аудиторія - майже найбільша у Вінниці, а також одна 
з найбільш якісних, вузьких та платоспроможних. 



 

68 тис. 85% 
переглядів - зі смартфонів 

топ-класу

≈ 2 млн
переглядів відео на Facebook

понад 

894тис.

понад 
понад 

підписників 
у соцмережах

*дані за грудень 2019 року

переглядів сайту 
на місяць

62% 
аудиторії – 
віком 25-44 років

типи аудиторії

Головні показники

91%
42%

жінок
57%
чоловіків

трафіку 
з України



Ціни та формати

публікація анонсу/поширен-
ня рекламного анонсу

публікація матеріалу 
комерційного характеру

розробка рекламної публікації

рекламний пост на 
Facebook-сторінці Vежi

сайт

фейсбук

фото

відео

рекламна фотозйомка

Зйомка/монтаж/post-
production відео

відео "під ключ" 
(зйомка/монтаж+сценарій 
та менеджмент)

$120  

від $200  

від $150  

від $80  

від $200  

від $800  

від $2000  



Головна сторінка
(1 тиждень)

$800

розділ "новини"
(1 тиждень) $800

Інший розділ
(1 тиждень)

$600

публікація
(довічно)

$600

брендування сторінок



Одним з найбільш ефективних способів реклами є нативна 
реклама у форматі спеціальних проектів. Ідеться не стільки 
про пряму рекламу конкретного бренду, скільки про поши-
рення цінностей, філософії того чи іншого продукту. 

Такий формат є значно більш привабливим для 
користувачів, не справляє враження прямої реклами, а 
відтак є значно ефективнішим. 

Формат спецпроекту передбачає створення серії 

візуально-привабливих та/або публікацій "вірусного" ха-
рактеру (від трьох до п'яти постів), розтягнутих у часі: від 
одного до трьох місяців. 
 

Спецпроект розробляється індивідуально для кожного 
рекламодавця чи продукту, вартість - від $350. 

спецпроекти / нативна реклама партнерство

Не всі рекламні матеріали 
VежА публікує на платній 
основі. Ми також застосовуємо 
партнерський варіант співпраці 
з громадськими організаціями 
та ініціативами, організаторами 
концертів, виступів та масових 
заходів на бартерній основі. У 
випадку публікації нашого лого-
типу на промо-матеріалах події, 
ми безкоштовно публікуємо 
її анонс на нашому сайті та в 
окремих випадках - робимо ре-
портаж з події. 



Запити на інфопартнерство з Vежею 
та розміщення реклами надсилайте 
на скриньку vezha.ua@gmail.com. 
В темі листа вкажіть "Інформаційне 
партнерство" або "Розміщення реклами" 
відповідно. 

Для оперативного зв'язку - 
телефонуйте за номером: (098) 884 00 88

Будемо раді співпраці!




