
  

 
Прайс-лист

на інформаційно-рекламні послуги сайту 
h�ps://petadvisor.in.ua 

Для керівників закладів обслуговування тварин (вете-
ринарні клініки, грумінг-салони, зооготелі і т.д.) 



  

 

рекомендаційний сервіс для власників тварин;  

каталог грумінг-салонів Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова; 
каталог закладів для перетримки тварин Києва;
електронна книга скарг і рекомендацій; 
незалежний рейтинг представлених на сайті закладів. 

каталог закладів ветеринарної медицини найбільших міст України; 

PetAdvisor - це



30 000 відвідувачів
на місяць.

• 2000 вiдгукiв;

• 600 закладiв;
 

Основні показники

   

За 3 роки роботи сервісу PetAdvisor ми зібрали унікальний каталог 
ветклінік, грумінг-салонів та зооготелів. 
Кожного тижня сайт відвідує більше 6500 тисяч унікальних кори-
стувачів, щомісяця 30 тисяч людей шукають найкращу 
вет-клініку, грумінг або готель для свого улюбленця. Визначити 
найкращий варіант допомагають відгуки, залишені відвідувачами. 

  



  

  
Розміщення в ТОПі

Розумне рішення для 
того, щоб Вас помітили. 

Розміщення в ТОПі 
передбачає підняття на 
першу щаблину в рей-
тингу Вашого міста. 



  Розміщення рекламного банеру 
на сторінках сайту

Рекламний банер на сайті знаходиться в правій частині сайту для 
ПК. Розміщення банеру відбувається в каталозі та на сторінках 
об'єктів обраного міста. 



 

Абонемент PLUS

• Розміщення логотипу; 
• Створення фотогалереї (додавання 10 зображень на сторінку); 
• Роміщення посилання на сайт; 
• Роміщення посилання на сторінки в соціальних мережах; 
• Закріплення закладу над рейтингом (в ТОПі) в каталозі (один   

місяць протягом часу надання послуги).---

3000/рiк



  Брендування сайту
Брендування сайту - пропозиція для тих, хто зацікавлений в рекламі свого 
бренду або компанії. Забрендованими можуть бути усі сторінки, окрім го-
ловної. При натисканні на поле з зображенням користувач зможе 

перейти на сайт рекламованого бренду/компанії.                                                               
Ціна 1000 грн на тиждень



Розміщення банера

  Ціни на платні послуги сайту PetAdvisor

Розміщення у ТОПІ

Місто
Гіперпосилання на

зовнішнійсайт, ₴/міс. 
Гіперпосиланняна сторінку в

каталозі, ₴/міс.  

Київ 2000 1500

Обласні центри 1500 1000

Великі міста 1000 700

Абонемент PLUS

Місто Ціна за 1 місяць, ₴

Київ 1800

Обласні центри 1500

Великіміста 1000

Ціна за 1 рік, ₴Територія

Всі міста України 3000



  Контактна інформація 

+38 067 862 71 00 
petadvisor.in.ua@gmail.com 

ПП «Друзі друзів»
79021, м.Львів, вул.Кульпарківська 174/5

 р/р 26008563053700 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 ЄДРПОУ 39748435 
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