
Медіа-кит проєкту 

HochyInUa 

Інформаційний сайт-подорож 

стежками України 



Про проект 
O Сайт створений в 2017 році – йому 

вже понад 5 років. 

O Має статус інтернет-ЗМІ. 

O Більш ніж 1 мільйон читачів. 

O 23% читачів залишають статті в 
закладках. 

O Нові статті індексуються упродовж 
доби. 

O Сайт займає перші позиції 
результатів пошукової видачі за 
більшістю ключів-запитів. 
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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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Редполітика (умови публікації 

рекламного контенту) 

O Контент не порушує закони України 

та/або моралі. 

O У статті може публікуватися не більше 

двох зовнішніх відкритих посилань. 

O Матеріали публікуються після оплати 

(протягом 10 годин). 

O Ми надаємо вам готове посилання та при 

необхідності редагуємо статтю, поки вона 

не набуде потрібного нам і вам вигляду. 
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Статистика сайту 
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Хто відвідує  

сайт 
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Кількість відвідувачів 
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Наші кейси (партнери) 
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https://divers.kh.ua/
http://moto-drive.com.ua/
https://prokatskylife.com/
https://www.facebook.com/corleonebanya2018


Наші кейси (партнери) 
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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. 

 

Ціна: Зазвичай, це бартер. 
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http://hochy.in.ua/otzyv-pro-divers/


Варіанти реклами 
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O Посилання на ваш сайт 

 

На сайті є вже готові тематичні статті, які 

користуються попитом серед читачів.  

Можемо додати в них пряме посилання на ваш 

сайт (відкрите для пошукових систем). 

 

Ціна: 2000 грн/місяць;  

5000 грн/три місяці; 10 000 грн/шість місяців. 

 

 

 



Варіанти реклами 

Банер у сайдбарі 

 

Ви орендуєте місце у сайдбарі 

(правій колонці сайту). 

 

Сайдбар видно на всіх 

сторінках сайту та з усіх 

пристроїв. 

 

Ціна: 3000 грн/місяць; 

7 000 грн/три місяці; 15 000 

грн/шість місяців. 
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http://hochy.in.ua/


Варіанти реклами 
Окрема стаття 

 

Ви надаєте нам готові 

матеріали про свої 

послуги/продукт/заклад. 

 

Ми публікуємо назавжди. 

 

Можемо написати 

інформацію самі (+500 грн). 

 

Ціна: 2000 грн за 

публікацію. Оплата лише 

один раз.  
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http://hochy.in.ua/motodrive/


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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