
Портал Укрбізнес

ub.ua – розвиток вашого бізнесув інтернеті
просування товарів, послуг та брендів на 
інтернет-ринки

- відкриття нових ринків збуту
- забезпечення замовленнями з інтернету
- сучасні інтернет-магазини
- корпоративні сайти
- комплексні рекламні кампанії в інтернеті



ub.ua — розвиток вашого бізнесу в інтернеті                               1

Це торгова площадка для малого, середнього і великого бізнесу, 
де підприємства можуть розмістити свої товари та послуги з метою 
збільшення продажів і залучення нових клієнтів.

Укрбізнес заснований в 2002 році. Штат налічує більше 50 фахівців. 
Середньомісячна аудиторія порталу складає більше 700 000 
інтернет-покупців.

Користувачі порталу — це з однієї сторони продавці (підприємства), 
а з іншої — покупці, що дозволяє результативно працювати за 
системами В2В (бізнес-бізнес) та В2С (бізнес-споживач).

Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

Укрбізнес — це інтернет-портал, 
що розвиває бізнес

Комплексні інформаційні та рекламні кампанії в рамках пакетів послуг (стандартні пакети 
послуг);

Індивідуальні пакети послуг по розвитку бізнесу в інтернеті (ефективні 
інтернет-представництва компаній, корпоративні та промо-сайти, оптові та роздрібні 
інтернет-магазини під ключ);

Продаж товарів та послуг клієнтів за процент в рамках проекту «Прямі поставки»;

Рекламні послуги.

Основні послуги порталу Укрбізнес
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Україна — 87,5%

Київ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Львів ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дніпропетровськ ..... . . . . . . .
Харків ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Одеса ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,5%
10,2%

6,7%
5,6%
4,7%

Росія — 6,3%             
Європа/США — 3,2%

Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

Аудиторія

Відвідуваність Географія

Вік Професія

268 318

685 479

березень 2011 березень 2014

13%

42%
15%

10%

20%

топ-менеджмент
квалифицированный специалист
офисный работник
рабочий/технический рабочий
другое

27%

37%

21%

11%
4%

14-24
25-34
35-44
45-54

55+



Економію часу та грошей.

Можливість швидко отримати свій ефективний сайт або інтернет-магазин. 
Робота розпочинається в момент поступлення оплати на наш рахунок.

Просування українською та російською мовами, підтримка англійської.

Технічну підтримку протягом цілого року 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Авторські матеріали, які будуть продавати ваші товари від професійних інтернет-журналістів.

Сервісне обслуговування включене у вартість послуг.

Продукт удосконалюється постійно, при цьому не потрібно доплачувати за додактвові можливості, 
що впроваджуються.

Гарантії результативності та відсутність ризиків.
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Дозволяє розпочати роботу з порталом Укрбізнес. Включає в себе технічну подтримку розміщеної 
інформації підприємства на порталі. І дозволяє розміщувати інформацію в будь-якому розділі без 
обмежень. А також користуватись усіма функціями Преміум-аккаунта. (В тому числі: розробка 
технічного завдання на просування товарів і послуг, налаштування дизайну, оглядовий текст про 
компанію та внесення видів діяльності)
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Пропонуємо вам комплексні пакети рекламно-інформаційних послуг, які 
протягом багатьох років довели свою ефективність для повноцінного 
представлення підприємства в інтернеті.

Кожен пакет включає в себе Функціонал ub.Premium та набір послуг і сервісів, які задовольнять широкий 
спектр бізнес-потреб вашого підприємства.

Придбавши один із стандартних пакетів реклами, ви отримаєте:

Роздрібна вартість функціоналу ub.Premium 2000 грн./рік

Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

1. Комплексні рекламно-інформаційні 
кампанії в рамках пакетів послуг
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Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

Стандартні пакети послуг
Послуга Premium Gold

Функціонал ub.Premium, рік

Написання та розробка матеріалів

Так Так

20 30

30 50

50 200

100 200

1 2

1 3

1 4

2 3

3 10

Написання оголошень, шт. 
Унікальний текст 500 знаків

Написання бізнес-новинкомпанії, шт. 
Унікальний текст 1500 знаків 

Написання промо-статті, шт. Унікальний 
текст 2500-3500 знаків 

Написання запитань/відповідей, шт. 
Унікальний текст 1000-1500 знаків 

Підготовка та внесення прайсу з детальним виводом  
товарів з файлу Excel 

SMS-повідомлення про поступлення нового замовлення
100 SMS
Забезпечує оперативність в обробці замовлень

Заповнення СЕО-модулів , сторінок

Рекламний статус і пріоритет виводу інформації

Внесення прайсу (під скачку)

Внесення фотографій, шт

Внесення товарів, шт. 
З одночасною публікацією російською та українською 
мовами.
Або опис і внесення послуги в каталог послуг, шт
Унікальний текст 1500 знаків

75 
товарів

або 
15 послуг

150 
товарів

або
30 послуг

VIP

Premium Gold VIP

Вартість за рік, без ПДВ 4500 7000 14000

Вартість за рік, з ПДВ 5040 8400 16800

Так

50

200

500

500

5

5

5

5

50

250 
товарів

або
50 послуг

Стандартні пакети послуг



Збільшення кількості клієнтів з інтернету.

Просування українською та російською мовами, підтримка англійської.

Технічна підтримку протягом цілого року 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Авторські матеріали, які будуть продавати ваші товари від професійних інтернет-журналістів.

Привабливий дизайн інетернет-представництва вашої компанії (сайту чи інтернет-магазину).

Продукт удосконалюється постійно, при цьому не потрібно доплачувати за додактвові можливості, 
що впроваджуються.

Зручний центр замовлень, який контролює 7 каналів отримання замовлень з інтернету.

Реалізовано інструменти інформаційної підтримки своєї клієнтської бази.

Легко змінювати та доповнювати інформацію протягом усього часу користування Укрбізнесом.

Гарантії результативності та відсутність ризиків.
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ефективні інтернет-представництва компаній;

корпоративні та промо-сайти;

оптові та роздрібні інтернет-магазини під ключ;

кампанії по виводу нових товарів на ринок.
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Для задоволення специфічних потреб саме вашої компанії, за вашим 
запитом наш менеджер розробить індивідуальний пакет послуг.

Зокрема у нас замовляють:

Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

2. Індивідуальні пакети послуг по 
розвитку бізнесу в інтернеті

Індивідуальний пакет послуг це:



1
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З вами зв'язується укрбізнес-менеджер та встановлює разом з вами основні маркетингові питання, які 
потрібно вирішити для розвитку вашого бізнесу.

Результат — заповнений бриф, по якому менеджер може скласти пропозицію по розвитку вашого бізнесу.

Протягом короткого часу (не більше 1 робочого дня) менеджер формує для вас детальну комерційну 
пропозицію.

Результат — детальна комерційна пропозиція з повним переліком усіх видів запланованих робіт. Та (при 
потребі) з чітким графіком (медіапланом) виконання цих робіт.

Відразу після оплати інтернет-маркетолог порталу Укрбізнес вивчає ваш ринок в інтернеті, шукає вільні 
ніші і можливості посунути конкурентів.

За результатами аналізу, складається технічне завдання на просування ваших товарів чи послуг.

До технічного завдання входять:
- відомості про цільову аудиторію, на яку потрібно вийти з вашими товарами чи послугами;
- відомості про ваші конкурентні переваги на ринку;
- цілі, які потрібно досягти;
- перелік пошукових запитів (від 20 до 200), за якими пропонується здійснювати пошукову оптимізацію.

Виходячи із затвердженого технічного завдання, копірайтери Укрбізнесу складуть для вас унікальні тексти, 
які продають і розміщують їх на порталі.

Результат — готове інтернет-представництво вашої компанії на Укрбізнесі у вигляді інтернет-магазину, 
промо-сайту, корпоративного сайту тощо.

Також будуть розміщені і перекладені на українську та російську мови ваш асортимент товарів, який 
просуватиметься в першу чергу.

Результат — дублювання інформації українською/російською мовами забезпечує додатково до 40% 
цільової аудиторії.

Таким чином за 2-4 тижні ви отримуєте, свою нову торгову площадку в інтернеті, яка має забезпечити 
додаткове джерело доходів для вашого бізнесу.

Також вам надаються інструменти та інструкції для повного контролю і подальшого нарощування продажів.
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Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

Етапи роботи з Укрбізнесом по 
індивідуальному пакету послуг I
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Протягом усього часу співпраці, за вами закріплюється укрбізнес-менеджер, який зобов'язаний вас 
консультувати, відстежувати результативність вашого представництва, та формувати рекомендації щодо 
нарощення результату.
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Ви підключаєтеся до системи прямих поставок від Укрбізнесу;

Ми беремо інформацію про ваші товари і просуваємо їх в інтернеті своїми силами;

Знаходимо вам клієнта, який готовий платити;

Після оплати ви відвантажуєте товар і отримуєте гроші;

Перераховуєте нам відсоток лише реальних продажів.

Переглянути відео-презентацію, як працює система «Прямих 
поставок», можна за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=rO7SR57hw-c
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Пропонуємо вам скористатись унікальною можливістю просувати свої товари і послуги в інтернеті і 
платити тільки за реальні замовлення.

Укрбізнес вперше в українському інтернеті бере на себе обов'язок продавати ваш товар під відсоток. 
Іншими словами, ви наймаєте наш відділ продажів для реалізації своїх товарів (на аутсорсинг).

* Для довідки
Прямі поставки - Це вид підприємницької діяльності який полягає в реалізації товарів виробника 
посередником. 

Ключовою відмінністю цього виду діяльності є те, що куплений товар відправляється покупцю 
безпосередньо від виробника, що й знайшло своє відображення в самому терміні: в дослівному 
перекладі c англійського «drop shipping» - пряма поставка. 

Іншими словами, компанія виробляє певний товар, але з яких-небудь причин не хоче займатися його 
роздрібною реалізацією. В такому випадку роздрібною реалізацією товару займаються партнери 
компанії, які забезпечують «вітрину», маркетинг, просування, прийом замовлень від кінцевих покупців. 

Як це працює:

Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

3. Продаж товарів та послуг клієнтів
за процент в рамках проекту 
«Прямі поставки»*
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З вами погоджуються строки оплати за підключення до системи та відсоток агентської винагороди, 
які ви платите з кожної продажі.

Ви підписуєте договір на підключення до системи та посередницький договір з вказанням 
погодженого відсотка винагороди. Оплачуєте підключення до системи у розмірі 2600 гривень 
одноразово. (Ціна дійсна з 1 по 30 вересня 2014 року).

Передаєте інформацію про ваші товари чи послуги для розміщення на Укрбізнесі.

Спеціалісти порталу розміщують ваші товари на Укрбізнесі. (Протягом 10 днів з моменту передачі 
інформації).

Укрбізнес забезпечує їх просування в пошукових системах, серед своєї аудиторії та по своїх 
клієнтських базах. (Також можуть за рахунок Укрбізнесу купуватись рекламні інструменти на інших 
ресурсах в тому числі і контекстна реклама, якщо запропонований процент з продажу дозволяє це 
зробити).

Спеціалісти порталу отримують та опрацьовують замовлення. (На цьому етапі відсіваються 
випадкові, не актуальні замовлення, замовлення, які не цікаві вам як продавцеві. Наприклад вас 
цікавлять тільки оптові замовлення, тож роздрібні будуть відфільтровуватись).

Контакти реального замовника передаються уповноваженій особі вашого підприємства.

Ви отримуєте оплату від клієнта і перераховуєте на Укрбізнес обумовлений відсоток з продажі. (В 
залежності від групи товарів, взаєморозрахунок з Укрбізнесом за приведених клієнтів відбувається 
по кожному замовленню окремо або раз на тиждень).

Відвантажуєте товар клієнту чи надаєте послуги.

Спеціалісти Укрбізнесу моніторять ринок, слідкують за актуальністю ваших товарів та цін, при 
потребі оновлюють асортимент. (На цьому етапі ми зажди раді, якщо у вас є можливість надавати 
додаткові відомості про зміни в асортименті, на ринку загалом та власні промо-матеріали які 
допоможуть наростити продажі саме ваших товарів чи послуг).
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Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

Етапи роботи з Укрбізнесом по 
системі Прямих поставок:
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Збільшення кількості клієнтів з інтернету.

Економія часу, усі роботи по просуванню ваших товарів чи послуг 
та по обробці замовлень ми беремо на себе.

Економія грошей — ви платите тільки за реальні замовлення.

Не потрібно наймати додаткових працівників.

Вивід на ринки нових товарів та послуг.

Розширення географії збуту.

Відсутність ризиків.

1

2

3

4

5

6

7
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Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

Таким чином, підключившись до 
системи Прямих поставок від 
порталу Укрбізнес ви отримаєте:

Зверніть увагу! Через високий рівень зацікавленості проектом “Прямі 
поставки від порталу Укрбізнес”, вартість входження у нього постійно 
зростає. Чим швимдше ви підключитесь тим більше грошей зекономите.
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     просування товарів масового споживання

     просування новинок та акцій

     просування бренду

ТОП — 990х90 
Прогноз показів: 
30 000/тиждень

Ціна: 
80,00 грн -
1000 показів

Преміум — 240х350 
Прогноз показів:
40 000/тиждень

Ціна: 
80,00 грн -
1000 показівТОП і Преміум баннери найкраще підходять для:

Адреса: 43016, Україна, м.Луцьк, вул. Ковельська, будинок 22 
tel/fax: +38 (0332) 77 29 30
e-mail: info@ub.ua
web: ub.ua

4. Рекламні послуги

Баннерна реклама ТОП та Преміум

<

Товари для бізнесу Оптові товари Товари для жінок Товари для Чоловіків

Корзина14ua ВойтиРегистрацияМеню

Газпрому грозят серьезные санкции от Европы

Европа готовит официальные санкции "Газпрому". Документ может 
быть подготовлен до конца года, если Россия и ЕС не начнут 
переговоров об урегулировании выдвинутых ЕС претензий.

Специалисты "Тахоспецсервис" прошли обучени

Специалисты компании прошли обучение и имеют сертификаты, 
выданные европейским производителем тахографов - фирмой 
Stoneridge Electronics.

Новости     Статьи     Товары     Услуги     Объявления     Вопросы

Предприятия

Товары

Новости

Статьи

Услуги

Объявления

Прайс-листы

Консультации

Фотогалерея

Производители

Рейтинг

Почта

Укрбізнес

Искать

Прямі поставки

Не нашли что искали? Мы поможем!Искать на портале товары и услуги

Наприклад: Прямі поставки.................................

ТОП — 990х90

Преміум
240х350



ПП «Портал Укрбізнес»

43016, Україна, м.Луцьк,
вул. Ковельська, будинок 22 

tel/fax: +38 (0332) 77 29 30

e-mail: info@ub.ua

web: ub.ua


