










� Фото — це перше на що звертають увагу відвідувачі при 
перегляді порталу або каталогу виробників.

Це підтверджено даними нашої статистики за частотою 
"кліків" по посиланнях та блоках порталу.

Щоб відразу "зацікавити" відвідувачів - розмістіть фото 
побудованих вами об'єктів - це найкраща ваша рекомендація! 

А ще, — це Ваші досягнення та унікальність, — і ми з радістю 
надамо Вам можливість це розрекламувати.

На головній сторінці кожний раз відображаються зверху 
випадковим чином вибрані 10 фірм з числа тих, хто 
включений до Фотокаталога — за приципом "всім уваги 
порівну"!

� Вартість розміщення у Фотокаталозі – 1200 грн./рік





� На головній сторінці порталу розміщена «Таблиця порівняння 
характеристик» основних технологій у дерев’яному 
будівництві. Це зроблено для того, аби потенційному 
замовнику було легше розібратися, яку саме технологію 
вибрати для свого будинку. 

Проаналізувавши всі плюси та мінуси кожної з представлених 
технологій, легше зробити вибір на користь однієї. 

Кожну з технологій представляє велика кількість компаній. 
Але серед них є найуспішніші, найдосвідченіші та 
наймогутніші… 

� Якщо Ви вважаєте свою компанію лідером у тій чи іншій 
технології – замовляйте розміщення у блоці «Рекомендуємо!».

� Вартість розміщення: від 270грн./3 міс. до 720 грн./рік





Запрошуємо Вас скористатись унікальним сервісом – отримати 
доступ до потенційних замовників в зручному режимі.

У розділі «Замовлення» розміщені заявки-анкети від замовників.

В заявках зазначені об’єкт (будинок, лазня, бесідка і т.д.), 
матеріал (оциліндрована колода, клеєний брус тощо), порода 
деревини, розмір ділянки під будівництво, плановий початок 
забудови, запланований бюджет та контактна інформація.забудови, запланований бюджет та контактна інформація.

Розділ регулярно поповнюється новими заявками, хоча це і 
залежить від самих відвідувачів і їх очікувань від життя... але 
нові заявки поступають регулярно: 20-25 шт. в місяць.

Не зволікайте – замовники чекають на Ваші пропозиції!

� Вартість доступу до Заявок – 300 грн./3 міс., 960 грн./1 рік





Проекти — це одне з найбільш популярних слів у пошуку щодо
будинків.

Це підтверджено даними нашої статистики за частотою 
"звернень" та загальною щомісячною статистикою пошукових
систем.

Ми надаємо можливість Вам розміщувати проекти (плани) 
будинків та конструкцій з дерева в спеціалізованому розділі
"Проекти" щоб відразу "зацікавити" відвідувачів! "Проекти" щоб відразу "зацікавити" відвідувачів! 

А ще, — це дозволяє показати унікальність Ваших рішень, — і ми 
з радістю надамо Вам можливість це розрекламувати.

Також перевага в тому, що ця послуга включає в себе і
"Розміщення у просто «Каталозі виробників»", то ж переплачувати
не будете.

� Вартість розміщення у «Проектах» – 720 грн./1 рік



Відвідуваність: 900-2500 людей/день




