


Портал "Коментарі" займає стабільну позицію в ТОП-20 ЗМІ 
України другий рік поспіль. Про це свідчать результати
масштабного дослідження переваг українців в сфері медіа
"Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів
медіа у 2020 році", яке провели Агентство США з 
міжнародного розвитку USAID та проект INTERNEWS.

Одним із завдань дослідження було не просто проаналізувати
трафік українських медіа у всіх сегментах медіаринку, а й 
визначити найбільш надійні редакції, які не використовують
фейки та "джинсу". Українці другий рік поспіль включають
портал "Коментарі" в список найбільш популярних видань, що
свідчить про високу довіру аудиторії.

«Коментарі»— успішний бренд, 
перевірений часом



Франшиза Comments.ua — це твiй шлях до 
медiаринку України

Інноваційна робота на ринці
блогерів (ми надаємо широкі

можливості для роботи блогерів
і гнучку систему їх просування

і заохочення)

Ми на ринці вже давно і наш 
досвід, і передові технології
дозволять нам бути в тренді

ринку інформації, і ми можемо
допомогти вам як почати свій
бізнес з нами, так і побудувати

свій персональний бренд.
Ми це ті, кому можна довіряти

Широкий спектр проектів
і спецпроектів. Швидка і 

всебічна робота з 
інформування нашої
великої аудиторії. Ми 

на передовій лінії роботи
з інформацією щоб ви
отримували її повно

і достовірно

Професійний штат журналістів
і експертів, які зможуть

допомогти вам більш детально 
і всебічно розібратися в морі

інформації яка нас оточує

Широкий штат технічних
співробітників і передова
платформа нашого сайту 

дозволяє точно, оперативно 
і в повною мірою відображати
новини, рекламу показуючи її

саме там і в тому вигляді як 
буде оптимально для

перегляду нашою аудиторією

Досвід в створенні персонального 
брендінгу і лояльності аудиторії

так само широкий спектр 
маркетингових послуг може

забезпечити нашим партнерам 
підтримку в просуванні будь-яких

проектів
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Мінімальні інвестиції - ми пропонуємо вже відомий бренд, якому довіряють, отже
ваш старт буде впевненим. Мінімум вкладень це можливість спробувати і не 
побоюватися втрат.

Допомога досвідчених медіа - менеджерів і технічного персоналу з налаштування
роботи сайту та служб. Підтримка персонального менеджера, який буде 
закріплений за вами. Консультування на всіх етапах роботи.

База контактів лідерів думок, журналістів, блогерів. За роки роботи у нас 
сформувався великий штат співробітників, які зможуть забезпечити вас усім
необхідним.

Допомога із отриманням трафіку. Ми з нашими партнерами забезпечимо
реферальний трафік що відкриє вам широкий спектр рекламних можливостей.



Регулярні оновлення і усунення помилок так само можемо підібрати або
навчити ваших співробітників. Допоможемо з запуском мобільного додатка.

Особливі умови для роботи великих компаній і представників галузевих
напрямків, спрямовані на зміцнення позицій на інформаційному ринку і більшого
охоплення аудиторії для реалізації ваших проектів.

Ми надамо вам піддомен на основі нашого сайт з доступом до 
адміністративної панелі і всім технічним можливостям для реалізації ваших 
завдань.

Що дозволить вам зробити покупка нашої франшизи? Це можливість почати
свою справу з нашою підтримкою. Це не боятися пробувати щось нове так як 
вкладення будуть мінімальними. Це можливість охоплення більшої аудиторії і 
роботу з трафіком для реалізації ваших проектів.



Ми розробили максимально зручний і легкий шлях до створення успішного медіа у вашому регіоні. Кожен
пакет включає в себе роялті - це все що необхідно для швидкого і недорогого старту роботи.

Роялті включає в себе:



Включає роялті, а також
опції на ваш вибір. 

Вибравши необхідні саме
вам, ви можете самостійно

сформувати редакцію у 
вашому регіоні...

Включає роялті та 
максимальну технічну

підтримку. Вам залишається
сформувати політику вашої

редакції та починати
роботу.



Пакет "Optional" включає Роялті, а 
також опції на ваш вибір.

▪ Підбір журналістів
▪ Головний редактор
▪ Журналіст
▪ Кореспондент
▪ Дизайнер (підрядна робота)
▪ SEO-оптимізація сайту (щомісяця)
▪ Реферальний трафік (ukr.net, ai.ua, kurs.com.ua)
▪ СММ і трафік з соціальних мереж
▪ Трафік з основного сайту comments.ua
▪ Перевірка унікальності тексту як функція вашого

сайту



Пакет “Super media” включає:

▪ Роялті
▪ Підбір журналістів
▪ Головний редактор
▪ Журналіст
▪ Кореспондент
▪ Дизайнер (підрядна робота)
▪ SEO-оптимізація сайту (щомісяця)
▪ Реферальний трафік (ukr.net, ai.ua, kurs.com.ua)
▪ СММ і трафік з соціальних мереж
▪ Трафік з основного сайту comments.ua
▪ Перевірка унікальності тексту як функція вашого

сайту



Наша адреса:
Пр. Перемоги, 57, оф. 505, Київ, 03113

Ваш персональний менеджер:
Казанцева Ольга

(067) 467 7007 

E-mail:
edit@comments.ua

Наш сайт:
www.comments.ua

mailto:edit@comments.ua
http://www.comments.ua/

