
Презентація маркетплейсу ub.ua
«Прямі поставки» - продаж товарів в інтернеті з оплатою 

за результат

Відомості про ресурс

Мови сайту:  українська, російська, англійська
Відвідуваність – 450 – 700 000 на місяць
Зареєстрованих покупців - 350 000
Новини – понад 40 000
Статті – 13 000
Оголошення – 87 000
Компанії – понад 40 000
Товари - понад 3 000 000

http://ub.ua


UB.UA — 18 років 
працюємо для розвитку 

українського  
бізнесу 

๏ 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

Корпоративні цінності



UB.UA — маркетплейс із 
найбільшою кількістю 

сервісів для торгівлі
Каталог товарів Комерційні оголошення

Каталог компаній Послуги України

Статті Новини

Це інформаційно-торгова платформа, 
яка містить конструктор сайтів 

для бізнесу 
і систему продажу 

з оплатою відсотком 
від вартості 

проданих товарів.



Отримайте більше 
 можливостей 

з одних 
рук 

๏ Ви можете отримувати клієнтів та замовлення


๏ Налаштувати співпрацю з маркетплейсами


๏ Організувати повноцінну інтернет-торгівлю з 
використанням нашого програмного 
забезпечення



Прямі поставки — це такий вид організації 
інтернет-торгівлі, при якому UB.UA передає Вам 

реальні замовлення від покупців, а Ви 
розраховуєтесь відсотком з реалізації товарів.

Як працює послуга "Прямі поставки»?

1. Ви розміщуєте товари, налаштовуєте профіль. 
2. Коли приходить замовлення, його перевіряє 

наш працівник. 
3. Повідомлення про замовлення Вам надходять 

на пошту та зберігаються в кабінеті. 
4. З вашого депозитного рахунку знімаються 

кошти на тимчасовий рахунок. 
5. Якщо здійснилась угода купівлі продажу, 

кошти списуються повністю. 
6. Якщо ж угода не вдалась, кошти повертаються 

на депозитний рахунок .

Прямі поставки

Ви платите тільки з продажу! І це круто :)
Для Вашої зручності, ми розробили три пакети 

наповнення, які відрізняються кількістю робіт та сервісів.



Pro 0

Депозит - 1200 грн 
Абонплата  -100 грн/міс
Рекламний бюджет - 0
SEO оптимізація та наповнення  - ні
Окремий сайт - ні
Відсоток - 20 % (на всі товари)
Кількість товарів - 1000

Pro +                          всі характеристики 
Депозит - 4000 грн 
Абонплата - 0 грн/міс
Рекламний бюджет - 2000 грн
SEO оптимізація та наповнення  - ні
Окремий сайт - опційно
Відсоток - до 15% в залежності від категорії
Кількість товарів - необмежено 

 Pro +++                   всі характеристики

Депозит - 5000 грн 
Абонплата - 0 грн/міс
Внесення товарів - 300 шт.
Рекламний бюджет - 5000 грн
SEO оптимізація та наповнення  - так
Внесення товарів - 300 шт.
Окремий сайт - так
Відсоток - до 15% в залежності від категорії
Кількість товарів - необмежено 

Pro ++                       всі характеристики
Депозит - 2000 грн 
Абонплата - 0 грн/міс
Рекламний бюджет - 2000 грн
SEO оптимізація та наповнення  - так
Внесення товарів - 100 шт.
Окремий сайт - так
Відсоток - до 15% в залежності від категорії
Кількість товарів - необмежено 

пакети підключення

4 000 грн

5 000 грн

10 000 грн

1200 грн

Порівняти пакети підключення

- https://ub.ua/tariff/compare/dropshipping/ 

Табличка відсотків до рубрик

- sellerhelp.ub.ua/percent 

https://ub.ua/tariff/pack/57/characteristics/
http://sellerhelp.ub.ua/percent
https://ub.ua/tariff/pack/59/characteristics/
http://sellerhelp.ub.ua/percent
https://ub.ua/tariff/pack/58/characteristics/
http://sellerhelp.ub.ua/percent
https://ub.ua/tariff/compare/
https://ub.ua/tariff/compare/


๏ Сайт, інтернет-магазин із 
можливістю самостійно 
змінювати дизайн і контент


 


๏ Внесення товарів, написання 
описів рубрик, пошукову 
оптимізацію


๏ Доступ в кабінет замовлень та 
інструменти підтримки клієнтів 


๏ Публікацію товарів в маркеті на 
Ub.ua, обробку замовлень та 
передачу  в кабінет


๏ Підбір ключів та Seo 
просування на перші позиції в 
Google


๏ Можливість фахово 
налаштувати рекламу

Придбайте один із 
пакетів  

підключення 
PRO +

+ 2000 грн на рекламу Ub.Sale

http://Ub.ua


В залежності від виду діяльності, асортименту та ціни на продукцію 
клієнти отримують від 15 до 1000 замовлень в місяць. 

Великою мірою це залежить від:

๏ вибору пакету (кількість робіт контент-менеджера і маркетолога);
๏ контенту клієнта (якість фото, описи, ціни, тощо);
๏ особистої участі клієнта в процесі наповнення та оновлення;
๏ рейтингу компанії, який формується за час роботи;
๏ кількості сервісів ресурсу, які клієнт використовує в роботі.

скільки можна отримати покупців?



๏ індивідуальний підхід до кожного клієнта;

๏ власний конструктор дизайну сайту;

๏ кабінет клієнта з CRM та підтримкою покупця;

๏ три повноцінні мовні версії - ua, ru, eng;

๏ власний сервісно-інформаційний відділ;

๏ Seo-map для Seo просування;

๏ повний спектр рекламних послуг з одного 
кабінету.

Чим ми кращі від 
інщих?



А На що  буде схожий 
ваш бізнес,  

через 3-5 років?



тут

e-mail: support@ub.ua
тут

Контакти маркетплейсу для бізнесу і вигідних покупок:

Всі тарифні плани: 

Зареєструвати компанію і отримати доступ в кабінет - https://pp.ub.ua/ 

Табличка відсотків до рубрик - sellerhelp.ub.ua/percent 

Порівняти пакети підключення - https://ub.ua/tariff/compare/dropshipping/ 

https://about.ub.ua/connection/
mailto:support@ub.ua
https://ub.ua/tariff/
https://pp.ub.ua/
https://ub.ua/tariff/compare/
https://ub.ua/tariff/compare/

