Хто ми?
Терміново – незалежне інформаційне інтернет-видання,
яке публікує оперативні новини, аналітичні матеріали,
цікаві історії, журналістські розслідування, інтерв’ю.
Команда Терміново – це люди, які
живуть журналістикою. Ми робимо
те, що вміємо робити найкраще.
У нас зібралася професіонали, які
продовжують розвиватися
і продукувати нестандартні ідеї.
Наші цінності – правдивість,
неупередженість, відповідальність,
чесна журналістика. Довіра читачів
– наш головний пріоритет.

terminovo.te.ua

Ми забезпечуємо право
людей на правдиву,
незаангажовану
інформацію,
позбавлену маніпуляцій.
Ми аналізуємо,
демонструємо,
оперативно
повідомляємо
про найважливіше.

Терміново функціонує завдяки підтримці
Європейського фонду за демократію.
Нас не фінансує ні місцева влада, ні містечкові олігархи, ні політики. Тому саме
на terminovo.te.ua можна прочитати матеріали та журналістські розслідування,
які собі часом не дозволять опублікувати
інші видання.

300
000
чисельність
аудиторії
у місяць

10 000

унікальних читачів
в середньому за добу
відвідує наш сайт

7200

підписників
фейсбук-сторінки
"Терміново"

10 800
підписників
фейсбук-групи
"Термінові новини
Тернопільщини"

34%
чоловіки

Наша
аудиторія

Наc переважно читають активні
люди віком від 25 до 44 років, які
цікавляться місцевими новинами,
економікою, політикою, мандрами, шопінгом, технологічним новинками. В середньому за добу
наш сайт відвідує 7-10 тис. унікальних читачів. Середня кількість переглядів матеріалів за добу – 10-18
тисяч. У місяць чисельність нашої
аудиторії складає 300 тис. осіб.

66%
жінки

Найбільше нас читають
жителі Тернополя та
області, а також – Польщі
та Італії, куди масово
виїхали жителі області на
заробітки. Читають нас і
жителі інших міст України.
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Чому співпрацювати
вигідно саме з нами
1

Видання Терміново входить в ТОП-3 сайтів Тернополя згідно індексації компанії
Google.

2

Терміново – одне з найавторитетніших місцевих ЗМІ, саме Терміново найчастіше цитують місцеві та всеукраїнські видання.

3

Ми принципово не розміщаємо політичної реклами, не рекламуємо азартні ігри,
послуги ворожіння та інші афери. Співпраця з нами – це підтримка незалежної
журналістики, яка сприяє розвитку цивілізованого громадянського суспільства.

4

Повідомити про свій продукт чи послугу, детальніше розповісти про компанію таки
краще у виданнях, яким довіряють. Як показує досвід, це ефективніше. При цьому
ми пропонуємо написання креативних нестандартних авторських рекламних матеріалів, які забезпечать інтерес до компанії/продукту/послуги, а також
сприятимуть росту продаж чи досягненню поставленої цілі.

5

Терміново – одне з небагатьох місцевих видань, яке регулярно публікує авторські
матеріали. Завдяки цьому у нас сформувалася стабільна читацька аудиторія.
Це люди, які хочуть завжди бути в курсі подій, щоб орієнтуватися в ситуації і приймати правильні рішення.
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Ціни
У нас – одні з найлояльніших
цін на рекламу на місцевому
ринку. Водночас ми готові
запропонувати пакетну
співпрацю.

З питань співпраці
звертайтеся:
097 27 12 111
terminovo.te@gmail.com

Розміщення матеріалу в категорії «Новини» – 1 тис. грн
Розміщення матеріалу в категорії «Головні новини»,
де він пробуде 3 дні у найвиднішій частині сайту – 2 тис. грн
Розміщення банера – 2-4 тис. грн у місяць
Написання статті – 500-800 грн
Фоторепортаж – 500-900 грн

Важливо:

ми поважаємо наших читачів, тому
рекламні матеріали маркуємо категорією Промо

Співпраця з нами –
це вірне рішення
і черговий крок до
Вашого успіху.
terminovo.te.ua

