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- незалежа новинно-просвітницька мультимедійна
платформа, створена командою Громадського
радіо. Ми щодня подаємо останні й найважливіші
новини та аналіз поточних подій, не
профільтровані через інтереси влади, бізнесменів
чи політиків. Ми - джерело якісних подкастів на
сотні різноманітних тем.
Нас можна почути, побачити і прочитати, і це зручно.

Аудиторія сайту
Станом на вересень, 2018: 300 000 переглядів на
місяць
(до перезапуску і переходу на новий сайт з новим
доменом – 700 000 переглядів на місяць, 450 000
унікальних, до таких показників плануємо
повернутись 1.11.2018).
Цифри за рік (1.09.2017-1.09.2018):
- 7 116 466 сеансів, 3 699 229 унікальних переглядів
Нас читають:


освічені люди, які прагнуть розвитку і хочуть
отримати чесну інформацію і відповіді на
нагальні питання.
Київ, Київська область - 48 %
 Львів - 9, 1 %
 Одеса - 6, 5 %
 Донецьк - 5, 2 %
 Харків - 4,4 %
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Вінниця, Суми
та інші міста України.







Жінки - 40%
Чоловіки - 60%

Таргетинг: за локацією, за рубрикою, за розділом, за
категорією, за тегом, за часом.
Наші рубрики - Новини, Політика, Суспільство,
Культура, Мистецтво, Музика, Здоров’я, Стиль життя,
Наука, Технології, Світ, Історія, Громада, Права
людини.

Рекламний формат
Банерна реклама - ми виготовляємо банери та
розміщуємо готові банери на сайті (ПК, мобільна версія,
додатки IOS, Android).

Розцінки на рекламу
Місця для банерів (ПК)
Місця для банерів (Моб)
Промо-відеоролики (під проект) - від розробки ідеї,
виготовлення до плану просування
Спецпроекти - ми розробляємо унікальну практичну
ідею разом із клієнтом від початку до запуску. Ми
розглядаємо пропозиції спонсорства наших
проектів.
Відеотрансляція+ аудіотрансляція- забезпечуємо
трансляції подій.

Виробництво відео
Ми виготовляємо промо-ролики, які можуть бути
частиною Вашого проекту або частиною промопроекту на Громадському радіо.
Приклади робіт

Власні відеопроекти

Ми у соцмережах
ФБ-сторінка - 440 000 на місяць



5, 5 млн. - охоплення за рік,
38 000 уподобань сторінки

YouTube канал - середня тривалість перегляду - 12 хв,
3,5 тис. користувачів
Twitter - 37, 6 тис. користувачів
Представлені також в Instagram, Telegram,
Подкасти на Soundcloud (2,6 тис. підписників),
iTunes, TunelIn, інші подкастери

Наші цінності
Для нас важливо сприяти сталому розвитку суспільства
і якості життя громадян. Ми відкриті для всіх, хто
поділяє наші цінності, і творчо підходимо до кожного
проекту.
Але ми не практикуємо розміщення реклами тютютну,
алкоголю, luxery.

Синергія між платформами
Ви можете розмістити свою рекламу також у
радійному ефірі, або отримати рекламу в ефірі і
на сайті зі знижками.
Детально про мережу покриття та тарифікацію
реклами на радіо:
Реклама в ефірі

Наші контакти
digital@hromadske.radio
Телефон: +38 094 910-12-21, +38 044 338-82-21
Для того, щоби наша співпраця була ефективною та
оперативною, заповніть будь ласка бриф.

Заповнити бриф

