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1. Про нас



Про нас

* Дані за вересень 2021 – квітень 2022


Education.ua — один із провідних освітніх сайтів України. Це найповніший та 
найзручніший каталог навчальних закладів, курсів та освітніх програм.

350 000
користувачів

на місяць

1 700 000
переглядів

на місяць

90%
користувачів

з України



Аудиторія розділу

«Репетитори»

4 500
користувачів

на місяць

30 000
переглядів

на місяць

88,94%
користувачів

з України



Стать

69,96%


Жінки

30,04%


Чоловіки



Вік
4,41%


65+

9,43%

55-64 роки

25,89%

35-44 роки

27,41%

25-34 роки13,13%


45-54 роки

19,73%

18-24 роки



Пристрої

63,51%


mobile

35,03%


desktop

1,46%


tablet



Місцезнаходження

Київська обл.

38,47%

Дніпропетровська обл.

9,30%

Львівська обл.

7,59%

Одеська обл.

6,87%

Харківська обл.

5,81%



Розміщення репетитора

Кожен репетитор хоче привернути увагу більшої кількості 
користувачів та знайти серед них вдячних учнів. Наші послуги 
допоможуть стати яскравішими, вирізнятися та потрапити у 
пріоритетну видачу в результатах пошуку.



Виділення в результатах пошуку

У результатах пошуку 
інформація про репетитора 
буде виділена зеленим 
значком.



Провідні позиції в результатах  
пошуку

Інформація про репетитора 
буде виводитися на провідних 
позиціях у результатах пошуку 
разом з фото.



Значок Бізнес на сторінці репетитора

та курсів

Значок Бізнес буде виводитися 
поряд з іменем репетитора та 
назвою курсів. Це додатково 
приверне увагу користувачів.



Фото на сторінці розділу


Ваше фото буде виводитися у 
блоці «Провідні репетитори». 
Це збільшить впізнаваність для 
аудиторії сайту.




Банерна реклама

Розміщення банера на Education.ua — це вдале поєднання 
зміцнення іміджу та ефективного звернення до цільової аудиторії.



Головна сторінка



Внутрішні сторінки

Ефективне звернення до цільової 

аудиторії. Банери виводяться в 

результатах пошуку і на сторінках 

навчальних закладів.



Замовляйте

послуги

Розміщення репетитора

Банерна реклама

https://www.education.ua/advert/repetitors/
https://www.education.ua/advert/banner/
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