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Перегляди

2015 2016 2017 2018 2019

51,0 млн 60,7 млн 73,7 млн 89,6 млн 101,7 млн

2020

106,9 млн



Банер «Топ-плашка»

 

https://dou.ua/?preview-th=341

Текстовий блок, розташований у верхній частині сайту над меню. Охоплює 
100% сторінок сайту. Текст до 90 знаків, посилання веде відразу на ваш сайт. 
Відображається в мобільній версії. Є можливість використовувати різний текст 
для української, російської та англійської версій DOU.

·CTR 0,06
·1,9-2 млн. /тиждень

·$1250/тиждень
·$250/день

·1064/тиждень



·30-48 тыс./тиждень

·$500/тиждень
·420/тиждень

·CTR 1,00

Банер у розділі «Робота»

Відображається під рядком пошуку в розділі «Робота». Банер розтягується. 
Розмір – 1400х300 пікселів (плюс retina-версія 2800x600 пікселів). 
Відображається в мобільній версії.

https://jobs.dou.ua/?preview-fp-header=412



Банер на «Головній сторінці»

 

https://dou.ua/?preview-fp-header=424

Розміщується під блоком статей. Розмір – 980x200 пікселів (плюс retina-версія 
1960х400 пікселів). Відображається в мобільній версії.

·173 тыс. /тиждень

·$500/тиждень
·327/тиждень

·CTR 0,19



Банер «Міні-шапка»

Відображається на всіх десктопних сторінках сайту і охоплює 100% аудиторії.
Розмір — 205х68 пікселів (плюс retina-версія 410x272 пікселя). Необхідно 2 
стани: звичайний і при наведенні.

https://dou.ua/?preview-mh=337
·1,4 млн./тиждень
·CTR 0,11

·$600/тиждень (50% показів)
·$1000/тиждень (100% показів)

·1,5 тис./тиждень



Банер «Максі-шапка»

Відображається на всіх сторінках сайту, крім розділів «Робота» і «Зарплати». 
Банер розтягується. Розмір – 1400х300 пикселів (плюс retina-версія 2800x600 
пікселів). Відображається в мобільній версії. Є можливість використовувати 
різні зображення для української, російської та англійської версій DOU.

https://dou.ua/?preview-lh=564

·890 тис./тиждень
·CTR 0,36

·$2800/тиждень
·3,4 тис./тиждень



Пакети

Ми пропонуємо кілька пакетів платних послуг на вибір. Пакети дають вам оптимальний за ціною та 
ефективністю набір послуг із просування на DOU. Додаткові послуги надаються і
оплачуються окремо.

Стандарт

Логотип на Головній — +

ТОП-позиція в списку компаній — +

Логотип в розділі Робота + +

Фірмовий стиль профілю + +

Вартість, 1 міс $500 $1000

Знижка при оплаті за рік 20% 20%

Лідер

Рахунки виставляємо в гривні за курсом продажу долара на міжбанку

https://dou.ua
https://jobs.dou.ua/companies/
https://s.dou.ua/storage-files/wg2.png
https://jobs.dou.ua/companies/
https://minfin.com.ua/currency/mb/


Вакансії:
Вакансії публікуються в розділі Робота.

Ми публікуємо 61 тис. вакансій на рік, у середньому — 5 тис. вакансій на місяць. Статистика 
по відгукам.

Вартість розміщення однієї вакансії — $25. Термін дії опублікованої вакансії — 1 місяць.

Гарячі вакансії:
Гарячі вакансії відображаються вище інших у списку вакансій і в результатах пошуку, виводяться у 
віджеті вакансій (показує 10 гарячих вакансій у випадковому порядку), а також
потрапляють 1 раз в щоденну розсилку. Вартість послуги — $150 на тиждень.

Рахунки виставляємо в гривні за курсом продажу долара на міжбанку

Вартість, $Кількість

1 25 25

5 120 24   знижка 4%

10 230 23   знижка 8%

50 1050 21   знижка 16%

100 2000 20   знижка 20%

25 550 22   знижка 12%

Ціна однієї вакансії, $

https://minfin.com.ua/currency/mb/
https://jobs.dou.ua/
https://jobs.dou.ua/trends/
https://jobs.dou.ua/trends/


Фірмовий стиль

Приклади профілів з дизайном:
https://jobs.dou.ua/companies/eleks/
https://jobs.dou.ua/companies/parimatch-tech/
https://jobs.dou.ua/companies/wargaming/
https://jobs.dou.ua/companies/materialise/

https://jobs.dou.ua/companies/ubisoft/ 
https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
http://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/
http://jobs.dou.ua/companies/dataart/

Рахунки виставляємо в гривні за курсом продажу долара на міжбанку

·$200/місяць
·Знижки:
 10% у разі оплати за півроку
 20% у разі оплати за рік

%

https://minfin.com.ua/currency/mb/


Події:

Анонси подій розміщуються в розділі Календар. Вартість розміщення в Календарі — $40 на весь 
період публікації.

Ми публікуємо 4,3 тис. подій на рік, в середньому — 362 події на місяць.

Розміщення анонсів некомерційних ІТ-подій, великих ІТ-конференцій, корисних семінарів із вартістю 
участі до 500 грн безкоштовне, просто заповніть цю форму.

Анонси платних курсів (і промо-вебінарів/семінарів до них) та інших подій з вартістю участі від 
500 грн ми публікуємо за умови придбання розміщення за $40 в Календарі.

Щоб привернути більше уваги до події пропонуємо скористатися розміщенням в блоці «Не пропустіть».

$40 / на весь період публікації

https://dou.ua/calendar/
https://dou.ua/calendar/add/


Подія в «Не пропустіть»

Відображається на всіх сторінках сайту, крім розділів Зарплати і Робота. Блок складається з 10 
подій, відібраних випадковим чином і відсортованих за датою. Якщо в блоці розміщено
більше 10 подій, наповнення блоку змінюється після кожного оновлення сторінки.

Розмір — 200x120 пікселів. Для публікації в «Не пропустіть» подія повинна бути  опублікована в 
Календарі*. У мобільній версії сайту події з цього блоку відображаються тільки на Головній по 5 
подій одночасно.

  *У вартість не включено стандартне розміщення в Календарі
**Маються на увазі кліки по рекламі в «Не пропустіть» і розсилці, не переходи на сайт клієнта

https://dou.ua/calendar/

·570 тис./тиждень

·$100/тиждень
·$200/2 тижні

·330**



Контакти:

Ольга Коваленко
Менеджер по роботі з клієнтами

 

+380 44 222 87 72
+380 67 952 24 87
support@dou.ua
skype: olga.kovalenko755

https://dou.ua/adv/
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