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Великий і якісний

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Україномовний трафік 

 

↓

для ваших проєктів
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Нас читають

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

…   дивляться, слухають  

та фоловлять.

↓

!"

відвідувачів здійснюють
візитів щомісяця

95% нашої аудиторії 
вже можуть купувати 
сигарети 
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40%
нові

60%
постійні читачі

100 000 
200 000 

67% 29%
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Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Київ — 21%

Дніпро — 13%

Львів — 8%   

Одеса — 5%

36%

62%

↓
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Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Ось чим ще цікавляться наші 

читачі, у вільний від

Токара час:

↓

Екологія

Технології

Бізнес

Подорожі

Місто Фото

Їжа

Хоббі

Музика
Арт

Кіно

Здоров’я
та фітнес

Науково-
популярне
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Ви у нас не перші

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

↓

Без чого не можна уявити сучасний автомобіль: 
4 функції, які стають мейнстримом

Розробники «M.E.Doc»: ми зробили все можливе, щоб 
не допустити повторення кібератаки через своє ПЗ

Як мотивувати дитину вивчати англійську та 
досягти максимального результату

Наш огляд маст-хев технологій у 
сучасних автомобілях для AutoMoto.ua

    
  

Допомагаємо розробникам сумнозвісної програми 
повернути довіру користувачів

Рекламуємо продукт у контексті розповіді
про інноваційне навчання на практиці

https://tokar.ua/read/23676
https://tokar.ua/read/26528
https://tokar.ua/read/18916
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Як то буде?

Вибраної сторінки 
під вашу кампанію

Головна на тиждень — 5 000 грн.

Стаття назавжди — 5 000 грн.

3 500 грн.

Повне брендування

Тиждень — 1 200 грн.

Місяць — 4 000 грн. 2 500 грн.

800 грн.

Полоска, висотою до 120px, 
над вмістом сторінки

Перетяжка у шапці

Для нас то нові формати, тому передбачено 
знижки для першопрохідців

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти
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Партнерський матеріал

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Безстрокове розміщення вашого матеріалу 
(статті, прес-релізу, огляду) на Токарі

Ніхто не напише для нашої аудиторії 
краще, ніж ми самі

Вартість — 2 500 грн.

Вартість — 3 000 грн.

Звичайний

Нативний
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Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Не старіюча класика

Банер під вибраною статтею

Назавжди — 1 000 грн.

Спонсор публікації

Нативна інтеграція на головну

Банер у плитці постів

Тиждень — 1 200 грн.

Місяць — 4 000 грн. 2 500 грн.

800 грн.
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Спецпроект

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Намалюємо ілюстрації, знімемо відео, візьмемо інтерв’ю —

розповімо про ваш проект так, 

як ще ніхто не розповідав.

Реклама на максималках.

Від 10 000 грн.

↓
!
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Не тільки сайт

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

Наші соціалки ростуть

як на дріжджах

↓

!
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 події від нашого імені — 1 300 грн.

40 000 глядачів 60 000 читачів

 
5 600 читачів

авторський освітній контент
для авдиторії, що уміє думати

анонси матеріалів з сайту та ютубу, 
прямі етери, інтерв'ю та подкасти,
комунікація з авдиторією 
через коментарі

анонси матеріалів з сайту та ютубу, 
рейтинг українського сегменту ТГ,
цікаві факти 

https://www.facebook.com/www.Tokar.ua/
https://www.youtube.com/c/Tokarua
https://t.me/tokar_ua
https://t.me/tokar_ua
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пишітьдзвоніть

Трафік Формати та ціни Канали ПослугиКейси Контакти

pr@tokar.ua

•

mailto:pr@tokar.ua

