
Об’єднує покупців і 

продавців 



Про портал Укрбізнес 

Робіть свій бізнес більш відомим та 

захищеним, використовуючи 

каталог оптових та роздрібних 

товарів, дошку оголошень, новини 

та статті, конструктор сайтів та 

інтернет магазинів  

Портал Укрбізнес, UB.UA - це 

інформаційно-торговий ресурс, де 

будь-яка компанія може розмістити 

інформацію про себе, свої товари та 

послуги, з метою популяризації свого 

бізнесу та нарощення продажу 



• Час роботи на ринку – 16 років 

• Відвідуваність – понад 700 

000/міс 

• Кількість корпоративних клієнтів 

– понад 40 000 

• К-ть зареєстрованих продавців - 

240 000 

• К-ть зареєстрованих покупців - 

700 000 

• Кількість замовлень переданих 

клієнтам – більше 28,5 млн 

• Кількість пропозицій на даний 

момент – понад 2 млн 

Укрбізнес в цифрах 



Хто наші продавці? 
• Успішні компанії, які вдало 

розвивають свій бізнес в 

інтернеті та хочуть більшого 

• Компанії, які мають невдалий 

досвід при створенні своїх 

сайтів та їх просуванні, і 

бажають виправити ситуацію 

• Компанії, які не мають досвіду 

продажів через інтернет, та не 

хочуть ризикувати 

• І просто. Наші клієнти, ті хто 

хоче завоювати світ:) 



Хто наші покупці? 
• Користувачі інтернету, які 

цінують зручність 

користування інтернет 

сервісами 

• Завжди купують за 

найвигіднішою ціною, без 

ризиків 

• Розуміють, що «Хто 

проінформований, той 

озброєний» 

• І просто. Наші покупці, це 

наше все:) 



Задачі, які вирішує портал Укрбізнес… 



Очікування клієнта: 

отримати ефективний 

сайт (основний або 

додатковий) 

Результат: збільшення 

доходів. В середньому 

загальний оборот компанії 

через візитку на порталі 

зростає від 15% 



Очікування клієнта: 

збільшити кількість 

клієнтів компанії та 

замовлень на її продукцію, 

або послуги 

Результат: популяризація 

товарів та послуг. 

Клієнти порталу 

отримують від 15 до 1500 

замовлень на місяць, в 

залежності від специфіки 

бізнесу, ціни та 

позиціонування 



Очікування клієнта: 

отримати роздрібних, або 

оптових клієнтів саме з 

мережі інтернет 

Результат: відкриття 

нового каналу збуту. 

Потрібно врахувати, що 

кількість покупців, які 

купують певні групи 

товарів тільки через 

інтернет, буде тільки 

зростати 



Очікування клієнта: 

отримати додаткові перші 

позиції в пошукових 

системах за середньо- та 

низькочастотними запитами 

Результат: збільшується 

трафік з пошуковиків, що 

дозволяє переманити 

покупців від конкурентів 



Очікування клієнта: 

економити час та гроші на 

рекламі для просування в 

інтернеті, завдяки 

перевіреному механізму 

Результат: 

заощаджуються ресурси 

компанії. В середньому 

один відвідувач обійдеться 

від 0,6 грн, а покупець від 

8,0 грн. 



Очікування клієнта: 

покращити імідж компанії 

завдяки просуванню 

продукції на широку 

інтернет-аудиторію 

Результат: укріплюється 

репутаціїя та 

підвищується 

впізнаваємість бренду. 

Розміщення інформаційних 

матеріалів та відгуків 

формує лояльність 

покупців 



Очікування клієнта: 

створити україно- та 

англомовну версію сайту, 

яка зможе наростити трафік 

до 50% 

Результат: розширюється 

географії бізнесу. Портал 

забезпечує клієнтів 

замовленнями з Європи, 

Америки, Азії 



Очікування клієнта: 

отримати якісні та 

унікальні авторські 

матеріали, які будуть 

спонукати купувати товари. 

Оновлення дизайну сайту 

Результат: підвищується 

рівень привабливості 

інтернет-

представництва. 

Ростуть конверсійні 

властивості сайту 



Очікування клієнта: не 

втрачати замовлення та 

зручно їх опрацьовувати, 

отримуючи смс-

повідомлення, листи, тощо 

Результат: зменшується 

кількість втрат зацікавлених 

клієнтів та рівень їх відтоку 

до конкурентів 



Очікування клієнта: 

надавати клієнтську 

підтримку та зручно 

працювати з постійними 

покупцями 

Результат: підвищується 

лояльність покупців та 

стимулюються повторні 

продажі 



Очікування клієнта: 

розмістити свої 

матеріали (товари, 

послуги, статті, 

оголошення, відгуки…) на 

відомому ресурсі, що 

спеціалізується на 

просуванні бізнесу 

Результат: збільшується 

кількість матеріалів 

компанії в індексі 

пошукових систем. 

Нарощується кількість 

контактів ЦА 



Очікування клієнта: 

нарощення кількості 

посилань на особистий 

сайт, та його розкрутка 

Результат: збільшується 

кількість цільових 

посилань з 

авторитетного ресурсу. 

Сторінки особистого 

сайту підіймаються в 

пошуковій видачі 



Презентуємо наші інструменти та технології… 



UB.Функціонал 

✓ налаштуйте обліковий запис 
✓ сформуйте назву на порталі  
✓ встановіть базову мову, декілька мов 
✓ налаштуйте робочі години компанії 
✓ додайте філії та представництва 
✓ додайте користувачів 
✓ додайте ключові слова для пошуку 
✓ створіть рубрики вашого каталогу товарів 
✓ додавайте товари двома мовами поштучно 
✓ залийте усі товари в форматі XML 
✓ додайте описи до розділів в товарах 
✓ додайте описи до розділів в товарах 
✓ налаштуйте оплату та доставку 
✓ зведіть рубрики товарів 
✓ встановіть знижки на товари 
✓ налаштуйте супутні товари 
✓ налаштуйте сервіс отримання замовлень  
✓ налаштуйте мінімальну вартість замовлень 
✓ заповніть CEO модуль 

✓ розмістіть комерційні оголошення 
✓ додайте послуги 
✓ опублікуйте новину 
✓ розмістіть статті 
✓ створіть додатковий розділ 
✓ створіть фотогалерею 
✓ додайте свій прайс-лист 
✓ додайте найчастіші запитання і відповіді 
✓ налаштуйте дизайн свого сайту 
✓ налаштуйте колір та стиль сайту 
✓ налаштуйте дизайн товарних сторінок 
✓ розмістіть яскраві банери на своєму сайті 
✓ налаштуйте меню на головній сторінці 
✓ налаштуйте порядок та видимість розділів 
✓ налаштуйте підвал сайту 
✓ встановіть один із on-line консультантів 
✓ замовте рекламу в Google або Fаcebook 

Функціонал - програмне забезпечення (кабінет компанії), яке 
дозволяє створювати сайт/ інтернет магазин, проводити 
рекламні заходи, керувати замовленнями та аналізувати 
проведені кампанії 

Увага! Для усіх зареєстрованих клієнтів надається безкоштовний демонстраційний період.  

Надалі користуватись можна оплативши річну абонплату за найнижчою ринковою ціною. 



Рекламні пакети від UB.UA 

Увага! Наведена не повна інформація з пакетів. Ціни на пакети можуть змінюватись в залежності від різних факторів 



UB.SiteDesigner 

• Конструктор сайту/ інтернет-

магазину, який дозволяє 

швидко створювати, 

змінювати та адаптовуватись 

до вимог, як покупців так і 

пошукових машин 

• забезпечує високу 

ефективність роботи, 

підтримує три мови 

• містить всі необхідні модулі 

для здійснення  торгівлі та 

просування в інтернеті 



UB.SeoMap 
• Інструмент, який дозволяє 

контрольовано здійснювати 

SEO просування сайту 

• Забезпечує контроль 

входження ключовиків в SEO 

матеріали 

• Дозволяє підіймати сторінки 

просування вище, ніж у 

конкурентів 



UB.Hook 
• Система підтримки 

постійних покупців 

• Дозволяє стимулювати 

покупців до повторних 

покупок 

• Вмонтовано модуль розсилок 

по базі постійних покупців 

• Можна завантажувати свої 

бази клієнтів 



UB.Support 
• Інструмент підтримки 

просування нашого клієнта 

• Дозволяє повноцінно оцінити 

стан просування в інтернеті, 

та надати вичерпні 

консультації 

• Містить автоматизований 

модуль, та сервіс 

автоматичних рекомендацій 



UB.Operator 
• СRM система обробки 

замовлень 

• Унікальна розробка нашої 

компанії, яка дозволяє 

зберігати до 80% замовлень, 

які ви зазвичай втрачаєте 

• Підтримує IP-телефонію 

• СRM система дозволяє 

контролювати проходження 

замовлення по лійці продажу 



UB.Ad 
• Центр проведення 

рекламних кампаній в 

Інтернеті (Google & Facebook) 

• Сервіс проведення 

контекстної реклами в системі 

координат основної 

рекламної кампанії 

• Легко здійснювати контроль 

за витратами 

• Надається звіт по проведеній 

кампанії 



UB.Discount 
• Система створення та 

поширення дисконтних 

програм 

• Користувачі заповнивши 

профіль бачать ті дисконтні 

картки, які їх цікавлять 

• Продавці можуть аналізувати 

свої мотиваційні заходи 

• Покупці отримують простий 

дисконтний механізм 



Так все таки, чому ж ми?.. 



Чому виникають проблеми із 

сайтами та їх рекламою на різних 

етапах? 
• Сайт створює окрема компанія 

•  Хтось інший його наповнює 

• SEO робить ще хтось 

• Контекст налаштовує інше 

агентство 

• SMM робить штатний 

працівник, який не знайомий із 

попередніми виконавцями 

В результаті втрачається  

цілісність, стратегія, гроші 



Ми пропонуємо - комплексний підхід в 

одному пакеті послуг 

• Створенння сучасного 

сайту/інтернет-магазину з 

найкращими конверсійними 

властивостями 

• Фаховий підбір ключових 

запитів та SEO оптимізацію 

• Розміщення комерційного 

контенту 

• Підсилення результату 

завдяки контекстній рекламі 

• Просування в соцмережах 



Ще трошки про головне… 



Корпоративні цінності 

компанії «Укрбізнес» 
• Постійне вдосконалення та 

розвиток 

• Пошук найкращого рішення 

• Відповідальність за 

результати своєї роботи 

• Дотримання високих 

стандартів 

• Повага до колег і клієнтів 

• Ентузіазм, оптимізм, 

наполегливість 

•  Чесність та прозорість 



Vision компанії 

«Укрбізнес» 
• Портал “Укрбізнес” - платформа №1 

для розвитку бізнесу 

• Ми надаємо кожному можливість 

безперешкодно ділитись інформацією 

про свої досягнення, а споживачам 

легко купувати 

• Портал ub.ua - це найбільший ринок в 

Україні для укладання угод 

купівлі/продажу 

• Ми cтворюємо продукти, які зроблять 

бізнес ще ефективнішим, а інтернет 

кращим 

• Наші підходи до ведення бізнесу 

визнаються у всьому світі та 

успадковуються 



Місія компанії «Укрбізнес» 

• Основне завдання компанії «Укрбізнес» - 

покращення умов ведення бізнесу 

• Сприяти компаніям, які мають 

підприємницький потенціал, швидко знайти 

свого споживача, укріпити фінансове 

положення 

• Стимулювати переведення бізнесу в 

інтернет, що дозволяє заощаджувати 

ресурси і робить український бізнес більш 

сучасним та технологічним 

• Надавати ефективні інструменти для 

ведення бізнесу в інтернеті, розроблені в 

Україні, і в такий спосіб захищати 

український бізнес від впливу іноземних 

конкурентів 

• Допомагати в пошуку нових ринків збуту та 

інвестицій з-за кордону 



Європа  

не за  

горами 

Рухаємо бізнес  

на  

європейські ринки  

через  

 

Tius.pl 

P.S. 



 

Приєднуйтесь! На кожного чекають 

подарунки !!! 

Вся необхідна інформація про портал - 

https://promo.ub.ua/about/ 

Реєстрація компанії - 

https://ub.ua/login/?register=firm&section=firm 

Реєстрація користувача -

https://ub.ua/login/?register=user 

 

Підписуйтесь на нашу сторінку в fb - 

https://www.facebook.com/ubportal/ 

Група підтримки клієнтів в fb - 

https://www.facebook.com/groups/119209544814636/?ref

=bookmarks 

 

Продаємо в Польщу - www.Tius.pl 

UB.UA - об’єднує покупців і продавців 

https://ub.ua/login/?register=firm&section=firm
https://promo.ub.ua/about/
https://www.facebook.com/ubportal/
https://www.facebook.com/groups/119209544814636/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/119209544814636/?ref=bookmarks
http://www.Tius.pl

