«4Mamas» — книги для
розвитку та виховання
дитини!

Шановний клієнте!
Вас вітає видавництво «4Мamas»!
Ми випускаємо якісну та корисну літературу для батьків з дитячої
психології та виховання, а також зошити для розвитку дітей у різних
сферах. Наша головна мета — допомагати батькам виховувати
щасливу дитину!
Ми запрошуємо до рекламної співпраці компанії, що працюють із
батьками та розділяють цінності нашого видавництва.
Реклама у нас, це:
• Індивідуальний підхід. Наші менеджери проконсультують та порадять
найвигідніший варіант реклами, а також допоможуть з оформленням,
щоб гарантувати вам максимальну ефективність!.
• 20-тисяч унікальних користувачів кожного місяця відвідує сайт
www.4mamas-club.com, і ми працюємо над тим, щоб ці показники
збільшувались.
• Активна 91-тисячна аудиторія у Facebook та 51 тис. у Instagram
(на сiчень 2022 року).
• Живі та активні підписники! Ми проти сервісів накрутки ботів.
• Знижки та приємні бонуси постійним клієнтам!
+ При замовленні реклами в усіх каналах комунікації гарантована
ЗНИЖКА 10%!
Ми знаємо цінність реклами, тож у співпраці враховуємо ваші інтереси
та побажання!
Ми впевнені, наша співпраця буде легкою,
та успішною!

10%
Наша цільова аудиторія
батьки, яких ми дуже поважаємо
та цінуємо, тому рекламуємо тільки
якісні товари та послуги

90%

вихователі, вчителі-логопеди,
вчителі початкових класів,
психологи

Пропонуємо 4 канали для
розміщення реклами:
Сайт:
Банерна реклама
Розміщення рекламних статей
Facebook:
Рекламний пост
Сумісні розіграші та ін.
Instagram:
Сторіз
Рекламний пост
Пост + сторіз
Сумісні розіграші та ін.
E-mail-розсилка

Сайт
Середня відвідуваність
за день — 700 відвідувачів
за місяць — 20 000 відвідувачів
Для максимальної ефективності реклами пропонуємо
розмістити банер на головній сторінці сайту. Її відвідує
найбільша кількість користувачів.

Розташування банера
Розмір — 2292 х 766 пікс.
Мова — українська.
Ціна — 1 300 грн/міс.
Завдяки великому розміру банер виводиться на всю ширину
сайту, тому відвідувачі точно не пропустять вашу рекламу.

Рекламна стаття
Розміщення рекламної статті у нашому блозі — найкращий спосіб розповісти
нашій аудиторії про ваш продукт або послугу.
Окрім текстової інформації, в статті також можна розмістити одне чи кілька фото
та активних гіперпосилань. Статтю надає рекламодавець.
Вартість розміщення 1 300 грн.
Обов’язкова умова — стаття й зображення до неї мають бути українською мовою,
а також відповідати тематиці сайту. Стаття залишається в архіві новин сайту і буде
доступна користувачам постійно. Термін розміщення не обмежений.
Найбільш результативним буде розміщення статті у нашому блозі +
пост у спільноті на facebook.
Блог в середньому читають 2-3 тис. турботливих батьків, пост - 5-6 тисяч.
В підсумку загальне охоплення становитиме до 9 тис. переглядів.
Рекламний пост у facebook – 1000 грн.
Якщо ви розміщуєте статтю + пост гарантовано отримаєте знижку 300 грн.
Вартість розміщення становитиме 2000 грн.

Facebook
Наша спільнота: fb.com/4mamasbook
Спільнота налічує 91 000 турботливих батьків!
Рекламний пост — 1300 грн
Обов'язкова умова — пост та ілюстрації до нього
мають бути українською мовою.
За рівної або співвідносної кількості учасників
можлива реклама по бартеру.
Також можливі інші види співпраці, розглянемо
ваші пропозиції щодо сумісного
розіграшу та ін.

Аудиторія Facebook
Міста

Київ
Львів
Івано-Франківськ
Луцьк
Тернопiль
Рівне
Вінниця
Дніпро
Харків
Одеса

Вік

13–17
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65+

(по одному посту в середньому)

9 273
8 258
2 452
1 963
1 715

Один пост в середньому дивиться
5–6 тис. турботливих батьків

1 682
1 570
1 513
1 513
1 305

0,25%
2%
35%
37%
13%
6%
2%

Стать

Чоловіки
Жінки

Статистика

4%
95%

Лайки
до 100 на один пост
(в середньому 70–80)

Instagram
Наша спільнота: instagram.com/4mamasclub
Спільнота налічує 51 000 турботливих батьків!

550 грн Рекламний пост — 1100 грн
Пост + сторіз — 1500 грн

Сторіз —

Обов’язкова умова — пост та ілюстрації до нього
мають бути українською мовою.
За рівної або співвідносної кількості учасників можлива
реклама по бартеру. Також можливі інші види співпраці,
розглянемо будь-яку пропозицію.

Аудиторія Instagram
Міста

Київ
Львів
Харків
IваноФранкiвськ
Хмельницький

(по одному посту в середньому)

16,3%
8,4%
2,8%
2,8%
2,6%

Вік
13–17
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65+

Статистика

0,2%

Один пост в середньому дивиться
7–8 тис. турботливих батьків
Одне сторіз
1500-2000 турботливих
батьків

7,1%
62,1%
26,3%
2,9%
0,7%
0,4%

Стать

Чоловіки
Жінки

2,2%
97,7%

Лайки
до 1000 на один пост
(в середньому 400–500)

E-mail-розсилка
Наша база налічує 16 813 e-mail-адреси
Вартість 1-го розсилання 4000 грн

Комплексна рекламна кампанія
При замовленні реклами в усіх каналах комунікації ви
гарантовано отримаєте ЗНИЖКУ 10%! Разом вигідніше.
Розміщення банера + рекламна стаття на сайті +
пост на facebook + пост + сторіз в instagram +
e-mail-розсилка — 9500 8700 грн.
Також можливі інші варіанти рекламної співпраці.
Чекаємо на ваші пропозиції!

Маєте запитання?
Телефонуйте за тел.:
+38 (050) 499-05-55
Пишіть на електронну адресу:
4mamasclub@gmail.com
www.instagram.com/4mamasclub
www.facebook.com/4mamasbook

Рекламні публікації
До розміщення на сайті не приймається:
• реклама еротичного, порнографічного, насильницького
змісту, така, що суперечить чинному законодавству (ЗУ «Про
рекламу», ЗУ «Про захист суспільної моралі» тощо);
• реклама алкогольних і тютюнових виробів;
• політична реклама.

Зміст рекламних матеріалів попередньо узгоджується з адміністрацією сайту.
Адміністрація залишає за собою право не приймати до розміщення матеріали,
які не відповідають тематиці сайту або можуть завдати шкоди його репутації.

Додаток 1
Вимоги до зображень, що є обов'язковими для розміщення в рекламі
Розсилка
стандартний банер

Сайт
стандартний банер

600 px

1100 px

.jpeg

маленький банер
600 px
150 px

72 dpi .jpeg

72 dpi
.jpeg

367 px

300 px

72 dpi

Додаток 1
Вимоги до зображень, що є обов'язковими для розміщення в рекламі
Instagram
сторіз

Instagram
банер (+платна)

1080 px

72 dpi

72 dpi

1920 px

.jpeg

.jpeg

1080 px

1080 px

1080 px

1080 px

.jpeg
72 dpi

Facebook
банер (+платна)

