
Нативна реклама,
промо та спецпроєкти

КОМЕРЦІЙНА
ПРОПОЗИЦІЯ

ОСВІТОРІЯ
медіа



Osvitoria.Media
про освіту та виховання

Ми — сучасне та якісне онлайн-медіа для усіх, 
хто цікавиться освітою, вихованням та 
розвитком. 

Нас люблять за унікальність контенту та високі 
стандарти.



Як не збожеволіти від батьківства
Ми  точно знаємо як працювати не 
лише з вчительською, а й з 
батьківською аудиторією.

Книга  “Як не збожеволіти від батьківства”, створена 
за матеріалами наших експертів, увійшла до 
переліку найцікавіших новинок Книжкового 
арсеналу 2021.  І стала хітом продажів видавництва 
Vivat.



Постійні рубрики

Психологія — поради психологів для батьків та вчителів про виховання, розв’язання 
конфліктів та головні питання

Інклюзія — про найкращі практики інклюзивної освіти, світовий досвід та поради експертів

Здоров’я — експертні поради та експлейнери на одну з найскладніших тем.

Закордонний досвід  — захопливий досвід розвитку освіти закордоном.

Підвищення кваліфікації — поради та ресурси з вдосконалення для вчителів

Агенти змін — сторії дивовижних людей, що змінюють на краще українську освіту

Global Teacher Prize — матеріали про «Оскар для вчителів» — премію, яка відзначає 
найталановитіших освітян України та світу



Osvitoria.Media
у цифрах:

> 600 000
переглядів сайту на місяць

> 300 000
користувачів сайту на місяць

6.3 млн
переглядів сайту у 2020 році

2 млн
користувачів сайту у 2020 році

3.6 млн
користувачів сторінки Facebook на місяць

156 000
дописувачів сторінки Facebook



Аудиторія
Портрет:

Жінка
30-45 років
Має дітей
Достаток середній і вище середнього
Хороша освіта

Бізнесвумен або тільки займається 
вихованням дітей та соціальними проектами
Активна життєва позиція, позитивне мислення
Відповідально ставиться до виховання дітей, 
тому хоче створити для дитини найкращі 
умови для розвитку

29%
Жінки
35-44 роки

23%
Жінки
45-54 роки

24%
Жінки
25-34 роки

4%
Інші

20%
Чоловіки

1/3 читачів – м. Київ
Значна частина читачів — великі міста України:

Дніпро, Львів, Харків, Одеса, Запоріжжя, Тернопіль



Чому
Osvitoria.Media?

https://osvitoria.media/

якісний підхід 
унікальний дизайн з використанням 
спеціальних мультимедіа ефектів плагіну Setka
нестандартні формати
легкий стиль викладу
стала та прихильна аудиторія



Формати реклами

Афіша

Промо-
новина

Спец-
проект

Пост на
Facebook

Стаття



Афіша
анотація події

Вартість:

1 000 грн/подія
без поширення на Facebook

3 000 грн/подія
+поширення на Facebook

Приклад за посиланнямhttps://osvitoria.media/event/stem-festyval-robotica/



Промо-новина
інформування про суспільно-
важливі чи корисні події
(до 3000 знаків)

Вартість:

2 000 грн/подія
без поширення на Facebook

4 000 грн/подія
+поширення на Facebook

3 000 грн/пост
пост на Facebook без матеріалу на сайті

https://osvitoria.media/news/u-kyyevi-prezentuvaly-osvitnyu-platformu-go-pollock/



Стаття
допоможе розказати про якості
продукту (до 8000 знаків)

Вартість:
5 000 грн/стаття
текст Клієнта, без поширення на Facebook

7 000 грн/стаття
текст Клієнта, + поширення на Facebook

10 000 грн/креативний проєкт
пише наш журналіст, без поширення на Facebook

15 000 грн/креативний проєкт
пише наш журналіст, + поширення на Facebook

Приклад за посиланнямhttps://osvitoria.media/experience/yak-bezkoshtovnyj-servis-go-pollock-dopomozhe-vchytelyu-na-urotsi/



Спецпроєкт
серія із трьох матеріалів, яких
об'єднує спільна креативна ідея

Вартість:

27 000 грн
Розробляється індивідуально під мету клієнта.

А також знижки для постійних 
партнерів до -15%.

Приклад за посиланнями:
1й матеріал
2й матеріал
3й матеріал

https://osvitoria.media/

Lorem ipsum

https://osvitoria.media/experience/innovatsiyi-v-diyi-yak-platforma-classtime-dopomagaye-na-urokah-case2/
https://osvitoria.media/experience/innovatsiyi-v-diyi-yak-platforma-classtime-dopomagaye-na-urokah/

https://osvitoria.media/experience/yak-platforma-classtime-zminyuye-tradytsijni-uroky/



Ви інвестуєте
в українську освіту
замовляючи рекламу на Osvitoria.media

Засновник Osvitoria.media – неприбуткова громадська спілка 
«Освіторія», яка розвиває освіту в Україні через інноваційні навчальні 
програми, розвиток вчителів, навчання дітей в інтернатах та інші 
системні проєкти.

Кожна гривня, витрачена на рекламу, піде 
на розвиток української освіти.



оптимально використати свої ресурси на маркетинг

отримати якісну комунікацію з цільовою аудиторією

залучити нових клієнтів

отримати від реклами високу конверсію у продаж

Osvitoria.Media 
це можливість для Вас:



ОСВІТОРІЯ
медіа

Зв’яжіться з нами:
+38 095 469 5839
ad@osvitoria.org

www.osvitoria.media
www.facebook.com/osvitoria.media


