


“Коментарi” - успiшний бренд, перевiрений часом

Інноваційна робота на ринці
блогерів (ми надаємо широкі

можливості для роботи блогерів
і гнучку систему їх просування

і заохочення)

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

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 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 створення персонального 
брендінгу і лояльності аудиторії

так само широкий спектр 
маркетингових послуг може

забезпечити нашим партнерам 
підтримку в просуванні будь-яких

проектів



Перші 3 місяці ціна
франшизи буде 
становити лише
30 долларів

До ваших послуг -
персональний медіа-
менеджер та тех-
підтримка

Велика база 
контактів лідерів
думок, журналістів, 
блогерів

Маркетингове і піар-
агентство, допомога
з рекламою 
і трафіком

Допомога в підборі
й навчанні кадрів,
та запуск мобільного
додатку



Залишити заявку.
Отримати інформацію. 

Укласти договір

Виготовлення сайту
та технічна частина

роботи

Вивчення матеріалу.
Організация редакції-

офісу. Пошук та
навчання

кадрів

Запуск сайту та 
сторінок в соцмережах. 

Організація реклами
та трафіку

Бізнес-план і 
маркетингова стратегія. 

Роботу із
замовниками



Мінімальні інвестиції - ми пропонуємо, що перші 3 місяці ціна франшизи буде 
мінімальною (30 дол) для того щоб ви могли почати і не боялися. 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.

Підтримка маркетингового агентства і піар служби. Допомога з рекламою і трафіком. 
Ми з нашими партнерами забезпечимо широкий спектр рекламних
можливостей для вас.



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.



Надає доступ до 
платформи і адмін-

панелі, 
допоможемо з 

технічними
питаннями. Ціна на 

пробний період
(на 3 місяці) від 30 дол.

Надає доступ до платформи
і адмін-панелі, 

маркетинговий
і піар супровід . 

Навчання та наставництво. 
Закріплення персонального 

менеджера і онлайн 
підтримка. 

Допомога в копірайтингу і 
підборі персоналу. 
Робота з трафіком і 

цільовою аудиторією. 
Ціну вам може

прорахувати менеджер 
виходячи з переліку тих 
послуг що вам потрібні..

(для великих 
клієнтів і галузевих

груп компаній)

Пакет стандарт + розробка
окремих активностей і 
маркетингової стратегії

виходячи їх галузі та 
побажань клієнта. Повний
супровід клієнта під ключ. 

Ціну вам зможе
прорахувати

менеджер після з'ясування
потреб і спектра необхідних

робіт.



ВАРТІСТЬ

1000 грн/міс - для міста в складі області
1500 грн/міс - для центру ОТГ або великого міста (наприклад, Маріуполь або Кривий Ріг)
2500 грн/міс - обласний центр

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПОСЛУГИ

o піддомен на сайті у вигляді ххх.comments.ua зі зверстаним сайтом під ним
o інструкція по користуванню адмінки- доступ на ФБ сторінку міста
o технічна підтримка сайту
o доходи з новин залишаються франчайзі

ВИМОГИ

o публікація не менше 6 новин в день
o не менше 2-х постів на ФБ в день



ВАРТІСТЬ

5000 грн/міс - місто в складі області
10 000-15 000 грн /міс - центр ОТГ або велике місто
25000 грн / міс - обласний центр

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПОСЛУГИ

o піддомен з зверстаним сайтом
o сторінка в ФБ від 5000 передплатників
o технічна підтримка сайту
o дохід з банерної реклами та новин
o 1 консультація в місяць з SEO, SMM, та редакційної політики
o допомога в підборі персоналу - оцінка кандидатів-журналістів (до 10 осіб)
o можливість викупити базу сайту після закінчення договору франшизи

ВИМОГИ

o 12+ новин в день, та 5+ постів в ФБ
o редакція 2+ журналіста
o 5+ лонгрідов на місяць (репортаж, стаття, інтерв’ю)
o розміщення від нас 3-5 новин на місяць на безоплатній основі
o трафік з УКРНЕТ (щонайменше 2000 переходів на день)



ВАРТІСТЬ

Від 50 000 грн/міс (остаточна вартість обговорюється окремо)

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПОСЛУГИ

o піддомен і зверстаний під нього сайт
o сторінка в ФБ від 20 000 передплатників
o технічна підтримка сайту з можливістю знесення персональних коригувань
o дохід з банерної реклами та новин
o блок на розміщення конкурентів
o персональний менеджер
o 2 консультації з SEO, SMM, та редакційної політики
o 2 оплачених журналіста на стрічці
o можливість викупити базу сайту після закінчення договору франшизи
o можливість розміщувати новини на інших порталах за спецціною
o оплачений трафік з УКРНЕТ 3000 переходів на день

АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСІХ ПАКЕТІВ ЗАБОРОНЕНО РОЗМІЩЕННЯ ФЕЙКІВ ТА ПОГАНИХ НОВИН (ЛАЙНО)!


