
Медіа-кит проекту 

HochyInUa 

Інформаційний сайт-подорож 

стежками України 



Історія проекту 
O ХочуІнЮа – сайт про подорож рідним містом 

та рідною країною. Він був «народжений» у 
2016 році журналістом Ніною Абрамовою. 

 

O Спочатку це був аматорський ресурс для 
особистих вражень. З роками ми зібрали 
редакцію, вийшли у лідери інтернету серед 
тематичних сайтів, набули статусу ЗМІ. 

 

O Ми модернізуємось, з кожним днем 
покращуємо сайт, шукаємо нову інформацію. 
Розвиваємося, стаємо кращими і бачимо 
своєю метою набути світової популярності. 
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Опис проекту 

O ХочуІнЮа – унікальний сайт про 

культурний відпочинок, туристичні 

пам'ятки, цікаві послуги та заклади.  

Ведуться колонки про окремі місця 

та майстрів України. 

 

O Робимо акценти на красі, користі, 

духовних цінностях рідної країни. 
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Чому саме ми? 
O Ми довго не використовували рекламні 

матеріали, створювали чесні топи, виходячи з 
відгуків. Тож читачі нам довіряють. 

 

O Щоб не підірвати їхню довіру, навіть платно 
ми публікуємо лише правдиві статті! 

 

O Наразі ми доросли до спонсорського контенту. І 
будемо раді запропонувати вам заявити про 
себе на сторінках нашого сайту. 
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Чому наш сайт? 

O Наші статті знаходяться на перших 
позиціях у пошуковій видачі за рахунок 
натуральності. 

O Робимо наголос на приховану рекламу в 
ТОПах, що підвищує її ефективність. 

O Пропонуємо гнучкі умови співпраці, 
проводимо акції та знижки для 
постійних партнерів. 

O Розвиваємось, регулярно покращуємо 
інтерфейс. 
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Редполітика (умови публікації 

рекламного контенту) 

O Контент не порушує закони України 

та/або моралі. 

O У статті може публікуватися не більше 

двох зовнішніх посилань. 

O Матеріали публікуються після оплати 

(протягом 10 годин). 

O Ми надаємо вам готове посилання і при 

необхідності редагуємо статтю, поки вона 

не набуде потрібного нам і вам вигляду. 
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Наша команда 

Володимир Боков  

 IT менеджер Анна Аршавська 

Журналіст 

Ніна Абрамова  

Головний редактор 
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Статистика сайту 
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Хто відвідує  

сайт 
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Кількість відвідувачів 
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Варіанти реклами 

Місце в ТОПі 

 

Ви купуєте 1,2 або 3 

місце у переліку 

закладів/послуг. 

 

Якщо Ви не оплачуєте 

наступний місяць, 

ми опускаємо 

вас наприкінці 

рейтингу 

(залишаємо в ТОПі). 
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http://hochy.in.ua/dostavka-edy-v-harkove-kontakty-ceny/


Варіанти реклами 

Банер у сайдбарі 

 

Ви орендуєте місце у сайдбарі 

(правій колонці сайту). 

 

Сайдбар видно на всіх 

сторінках сайту та з усіх 

пристроїв. 

 

Якщо Ви не оплачуєте 

наступний місяць, 

ми видаляємо банер! 
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http://hochy.in.ua/


Варіанти реклами 

Відгук PRO 

 

Окрема стаття про вас із нашим 

унікальним текстом та фото. 

 

Ми пишемо та публікуємо 

назавжди. 

 

Відгуки реальні, ми тверезо 

оцінюємо вашу 

послугу/продукт/заклад із 

висновками для читачів. 
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http://hochy.in.ua/otzyv-pro-divers/


Варіанти реклами 
Окрема стаття 

 

Ви надаєте нам 

готові матеріали 

про свої 

послуги/продукт/зак

лад. 

 

Ми публікуємо 

назавжди. 

 

Можемо написати 

інформацію самі. 
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http://hochy.in.ua/motodrive/


Прайс 
• Перше місце у топі - 400 грн/місяць або 4500 

грн/рік (виходить по 375 грн на місяць). 

• Друге місце у топі - 330 грн/місяць або 3600 

грн/рік (виходить по 300 грн на місяць). 

• Третє місце – 250 грн/місяць або 2700 грн/рік 

(виходить по 225 грн на місяць). 

• Окрема стаття з вашим готовим текстом (Ви 

пишете – ми публікуємо назавжди) – 1000 грн; 

• Окрема стаття про вас із нашим унікальним 

текстом (ми пишемо та публікуємо назавжди) – 

1500 грн (+ 500 грн за текст). 
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Прайс 

• Реклама у вигляді банера Вашої 

події/магазину/компанії/послуги в сайдбарі 

(колонці праворуч на Головній сторінці сайту, 

видно на всіх пристроях та всіх сторінках) - 

1000 грн/місяць або 5000 грн/за 6 місяців 

(виходить, по 833 грн/місяць ). 

• Створення банера – 500 грн (одноразово), 

анімованого банера – 1000 грн (одноразово); 

• Реклама Вашої 

події/магазину/компанії/послуги у всіх записах 

нашого сайту – 2500 грн/місяць. 
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Прайс 

O Комплексна реклама: створення окремої 

рубрики на сайті про ваш заклад, 

послугу чи компанію, публікація окремої 

статті з нашим унікальним текстом, 

ведення афіші, реклама у всіх статтях, 

оновлення новин про вас.  

 

O Цю позицію уточнюйте індивідуально. 
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Наші кейси (партнери) 
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https://king-horse.kh.ua/
https://divers.kh.ua/
http://moto-drive.com.ua/
https://prokatskylife.com/
http://varvar.kh.ua/
https://www.facebook.com/corleonebanya2018
https://banyaogogo.business.site/
https://www.roerich.scana.com.ua/museum/museumtoday.html


Будемо раді співпраці! 

O Напишіть нам на будь-який із 

зазначених контактів, щоб вибрати 

зручний формат співпраці та 

обговорити моменти, які потребують 

уточнення. 

 

O Бажано писати/дзвонити у будь-який 

день, з 9:00 до 19:00! 
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Контакти  

O Сайт: http://hochy.in.ua  

O Електронна пошта: 
ninko1005@gmail.com 

 

O Телефон, Вайбер, Телеграм 

O  +38(063)518-56-89 

 

O Інстаграм: 
https://www.instagram.com/ninko_0  
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http://hochy.in.ua/
http://hochy.in.ua/
https://www.instagram.com/ninko_0
https://www.instagram.com/ninko_0

