
Найбільша спільнота

IT-спеціалістів

Тепер

і в YouTube youtube

https://www.youtube.com/c/DOU_youtube


В YouTube ми зібрали вже 
понад 60 тисяч українських 
ІТ-спеціалістів усіх галузей

і продовжуємо стабільно 
зростати

61 500

5 600 000

підписників

переглядів 61 % срібної кнопки

Що б ми не опублікували, 
гарантовано 7 % підписників 
дізнаються про це в перші хвилини



186,3 тис

401 тис

5,1 млн

25–34

35–44

18–24

45–54

55–64 >65
13–17

унікальних 
глядачів

показів

53,4 %

переглядів

18,1 %

20,5 %

4,7 %

1,6 % 1,5 %
0,2 %

Більша частина нашої 
авдиторії — платоспроможні 
люди віком від 25 до 34 років

24,7 % 75,3 %



Варіанти 
розміщення



DOU Подкаст link

20–40 K eye
на YouTube

4–6 K headphones
на подкаст-платформах

Флагманський проект.



Раз на місяць два експерти 
та запрошений гість зі сфери 
IT обговорюють найважливіші 
тенденції та новини.



Випуски стають предметом 
активної дискусії у спільноті.

Аутсорс — найкраще, що сталося 
з українським IT   DOU Podcast #48

https://www.youtube.com/watch?v=oRx4n_mb8YI&list=PLwj_3ikgO3CK7mV-cgtj7AXkkFFp3wDl9
https://www.youtube.com/watch?v=oRx4n_mb8YI&list=PLwj_3ikgO3CK7mV-cgtj7AXkkFFp3wDl9
https://www.youtube.com/watch?v=oRx4n_mb8YI
https://www.youtube.com/watch?v=oRx4n_mb8YI


DOU Новини link

20–35 K eye
на YouTube

2–4 K headphones
на подкаст-платформах

Щопонеділка висвітлюємо, 
як ІТ-індустрія реагує, 
допомагає та працює в умовах 
російської агресії з перших 
днів повномасштабної війни.

Що з повістками в «Дії»  Всі хочуть 
ChatGPT  Зарплата Тіма Кука  DOU 
News #79

https://www.youtube.com/watch?v=xcM5gJxjzI0&list=PLwj_3ikgO3CJ2h89RxKvgGBo2g7L6RULh
https://www.youtube.com/watch?v=xcM5gJxjzI0&list=PLwj_3ikgO3CJ2h89RxKvgGBo2g7L6RULh
https://www.youtube.com/watch?v=8N1xaGDk06Y
https://www.youtube.com/watch?v=8N1xaGDk06Y
https://www.youtube.com/watch?v=8N1xaGDk06Y


Голова фонду «Повернись Живим» 
Тарас Чмут про війну, роботу фонду 
та армію 3.0

Інтерв’ю link

20–50 K eye
на YouTube

3–5 K headphones
на подкаст-платформах

Рубрика, де ми спілкуємось 
з людьми, що впливають 
на українську ІТ-індустрію

https://www.youtube.com/watch?v=bK6nOW0UmT4
https://www.youtube.com/watch?v=bK6nOW0UmT4
https://www.youtube.com/watch?v=bK6nOW0UmT4
https://www.youtube.com/watch?v=sZbVAS99G4s&list=PLwj_3ikgO3CJnWwTouvAcwV3OxbZfm4mw
https://www.youtube.com/watch?v=sZbVAS99G4s&list=PLwj_3ikgO3CJnWwTouvAcwV3OxbZfm4mw


Книжковий клуб link

10–20 K eye
на YouTube

3–5 K headphones
на подкаст-платформах

У рубриці обговорюємо технічну 
або мотиваційну книгу, яку 
запропонувала спільнота.



Учасники діляться враженнями, 
тим, що сподобалося, а що — ні, 
моментами та цитатами з книги,

і ставлять їй оцінку.

Як з нуля створювати УСПІШНІ 
СТАРТАПИ  Книжковий клуб #6

https://www.youtube.com/watch?v=DtpSRcIHArM&list=PLwj_3ikgO3CKGzZ5tYrvgjhqJ_TU40Wx_
https://www.youtube.com/watch?v=DtpSRcIHArM&list=PLwj_3ikgO3CKGzZ5tYrvgjhqJ_TU40Wx_
https://www.youtube.com/watch?v=DtpSRcIHArM
https://www.youtube.com/watch?v=DtpSRcIHArM


QA подкаст link

10–15 K eye
на YouTube

Троє тестувальників з різних 
компаній обговорюють 
найактуальніші теми своєї сфери 
та індустрії загалом. Як тестувальнику успішно пройти 

співбесіду   40 років досвіду в одному 
подкасті  Питання якості #7

https://www.youtube.com/watch?v=FQuOSVmBJP4&list=PLwj_3ikgO3CImNuyGZVC_lvBFXa2Khv0J
https://www.youtube.com/watch?v=FQuOSVmBJP4&list=PLwj_3ikgO3CImNuyGZVC_lvBFXa2Khv0J
https://www.youtube.com/watch?v=FQuOSVmBJP4
https://www.youtube.com/watch?v=FQuOSVmBJP4
https://www.youtube.com/watch?v=FQuOSVmBJP4


DOU Ревізор link

20–30 K eye
на YouTube

Команда досліджує офіси

ІТ-компаній. Ми показуємо 
робоче життя спеціалістів, офісну 
атмосферу та розповідаємо про 
соціальний пакет компанії.



Створюємо відео 
та розширенний текстовий 
матеріал з професійними 
фотографіями.

DOU Ревізор у TechMagic у Львові: 
панорамні вікна , космічні мітинг-
руми  й світло 24/7 

https://www.youtube.com/watch?v=_AmHXpDRfJw&list=PLwj_3ikgO3CLY1JdKQe7jQ4nFofRXyiz1
https://www.youtube.com/watch?v=_AmHXpDRfJw&list=PLwj_3ikgO3CLY1JdKQe7jQ4nFofRXyiz1
https://www.youtube.com/watch?v=_AmHXpDRfJw
https://www.youtube.com/watch?v=_AmHXpDRfJw
https://www.youtube.com/watch?v=_AmHXpDRfJw


Вартість розміщення, $

* Креативний скетч — це формат реклами, 
коли розігрується ігрова сцена за участю 
одного, або кількох персонажів, які 
розповідають про товар, чи послугу 
у цікавому, більш розважальному форматі

DOU Подкаст
20—40K eye 4–6 K headphones

DOU Новини
20—35 K eye 2–4 K headphones

Інтерв'ю
20—50 K eye 3–5 K headphones

Книжковий клуб
10—20 K eye

QA Подкаст
10—15 K eye

DOU Ревізор
20—30 K eye

2500

Спонсорська новина
DOU Подкаст

Обговорюємо до 3 хвилин, 
додаємо на екран банер або коротке 
відео.

3000

Інтеграція

1000
до 40 с

600
до 30 с

800
до 40 с

500
до 40 с

500
до 40 с

Креативний 
скетч *

2000
до 2 хв

1000
до 60 с

1800
до 2 хв

1000
до 2 хв

1000
до 2 хв

на початку відео

Інтеграція

800
до 40 с

×

600
до 40 с

400
до 40 с

400
до 40 с

Креативний 
скетч *

1500
до 2 хв

×

1400
до 2 хв

800
до 2 хв

800
до 2 хв

після 20 хв хронометражу



Даша Гончарук

dasha@dou.ua

d_honcharuk telegram

mailto:dasha@dou.ua

