
Varosh – незалежний
онлайн-журнал про
Закарпаття.



Ми пишемо про людей, історії успіху, специфіку
регіону, спростовуємо міфи та закохуємо в
закарпатське. 

Розповідаємо про глобальні та локальні бізнеси,
заклади, місця для відпочинку, події та життя на
Закарпатті.



Наша
аудиторія

*

А також: Київ, Льв�в, Дн�про, Харк�в

*

Varosh читають думаюч�, активн�
та сучасн� люди, як� прагнуть зм�н
та готов� ц� зм�ни вт�лювати у
життя м�ста та рег�ону.

*

Закарпаття: Ужгород, Мукачево,

Берегово, Виноград�в, Тяч�в, Хуст



Хто та як
нас читає

Ядро аудитор�ї

25-34 роки – 33,50%

18-24 роки – 27,50%

35-44 роки – 15,50%

45-54 роки – 12,50%

Стать

Чолов�ча 54,15%

Ж�ноча 45,85%

Структура траф�ку

Соц�альний 57 %

Пошуковий 26,4%

Директ 10,8%

Реферальний 5,7%

Сеанси за пристроєм

Моб�льн� пристрої 84,9%

Наст�льн� комп’ютери 13,2%

Планшети 1,9%

*

До 200 000 перегляд�в стор�нок на м�сяць



Про що ми
пишемо

Публікації, які розкажуть про
сферу наших інтересів:
«Кор�ння»: багатонац�ональне
Закарпаття в �стор�ях незвичайних
людей

Спецпроєкт: �сторичне вбрання
Закарпаття в образах сучасних ж�нок

Uzhhorod ІТ Community: чим живе
сп�льнота, яка стала голосом IT-

кластеру Закарпаття

Зам�сть магн�тика: 10 речей, як� ви
повезете �з Закарпаття з найтепл�шою
згадкою

В�ч-на-в�ч з коронав�русом: як л�кар� в
Ужгород� щодня борються за життя

*
За к�лька рок�в ми стали не просто
виданням, а справжн�м майданчиком
для дискус�й. Не лише онлайн, а й
офлайн. Наш проєкт Varosh Talks

щоразу збирає для важливих розмов
активних м�стян; стає под�єю, на яку
чекають. Максимальна к�льк�сть
учасник�в – 360 ос�б, що для Ужгорода
є безсумн�вним рекордом.

*
У своїх матер�алах ми
завжди розпов�даємо �стор�ї
та знайомимо з людьми. А
вже через них – про м�сто та
область; �деї; локальн�
продукти; людей, як�
створюють б�знеси та
культурн� проєкти.

https://varosh.com.ua/projects/korinnya-bagatonaczionalne-zakarpattya-v-istoriyah-nezvychajnyh-lyudej/
https://varosh.com.ua/projects/korinnya-istorychne-vbrannya-zakarpattya-v-obrazah-suchasnyh-zhinok/
https://varosh.com.ua/projects/uzhhorod-it-community-chym-zhyve-spilnota-yaka-stala-golosom-it-klasteru-zakarpattya/
https://varosh.com.ua/projects/zamist-magnityka-10-rechej-yaki-vy-povezete-iz-zakarpattya-z-najteplishoyu-zgadkoyu/
https://varosh.com.ua/projects/vich-na-vich-z-koronavirusom-yak-likari-v-uzhgorodi-shhodnya-boryutsya-za-zhyttya/


Команда
проєкту

Дмитро Тужанський
засновник видання та стратег

Росана Тужанська
головна редакторка

Евеліна Гурницька
журналістка та спеціалістка з
соцмереж

Карл Смутко
фотограф

Лариса Липкань
журналістка

Varosh Team

А також ще понад 10 крутих спеціалістів, які долучаються до нас під
час роботи над різними проєктами.



Наші рекламні
формати
Промо-новина
Лакон�чний матер�ал, який розпов�дає про бренд чи
конкретний продукт. Його готує замовник чи
компан�я-п�дрядник. Редактор видання лише
допомагає зробити його ц�кавим для читача та
в�дпов�дним до формату видання.

Що таке промо-новина та як вона може
виглядати:

D51: ф�тнес-центр, в якому ви закохаєтеся у спорт

Перше штучне море в�дкрилося на Закарпатт�

Aqua City: ус� подробиц� про новий аквапарк, який
звели в Мукачев�

Kebab’n’go: як�сний стр�т-фуд та кава з надруком у
центр� Ужгорода

*

Формат: текст + фото + соцмереж�.

*

Варт�сть: 1500 грн (без ПДВ)

https://varosh.com.ua/miscya/v-uzhgorodi-vidkryvsya-novyj-fitnes-czentr-z-kompleksnymy-trenuvalnymy-programamy/
https://varosh.com.ua/miscya/pershe-shtuchne-more-vidkrylosya-na-zakarpatti/
https://varosh.com.ua/miscya/aqua-city-usi-podrobyczi-pro-novyj-akvapark-yakyj-zvely-v-mukachevi/
https://varosh.com.ua/miscya/kebab-n-go-yakisnyj-strit-fud-ta-kava-z-nadrukom-u-czentri-uzhgoroda/


Що таке розлогий промо-матеріал та як він
може виглядати:

OneLab: перша профес�йна медична лаборатор�я на
Закарпатт�

Riverside. Ростер�я & Брю Бар: кав’ярня третьої хвил� з
в�дкритим обсмажуванням кави

Viva Косметика: трохи б�льше любов� до себе

Рудольф Фенцик, Web-developer: Легендарними
компан�ї роблять люди, як� в них працюють

*

Формат: текст + фото + соцмереж�.

*

Варт�сть: 5 000 грн (без ПДВ)

Розлогий промо-матер�ал

Інтерв’ю або журнал�стський текст про людину,

бренд, послугу тощо. Його п�дготовкою
займається редакц�я – в�д планування розмови до
локац�ї для фото.

https://varosh.com.ua/miscya/onelab-persha-profesijna-medychna-laboratoriya-na-zakarpatti/
https://varosh.com.ua/miscya/riverside-rosteriya-bryu-bar-kav-yarnya-tretoyi-hvyli-z-vidkrytym-obsmazhuvannyam-kavy/
https://varosh.com.ua/miscya/viva-kosmetyka-trohy-bilshe-lyubovi-do-sebe/
https://varosh.com.ua/ludy/yak-staty-uspishnym-programistom-v-uzhgorodi-rozpovid-vid-pershoyi-osoby/


*
Формат ц�лком залежить в�д фантаз�ї
замовника та команди видання, а також в�д
головної ц�л� такої публ�кац�ї. Тут окр�м тексту
можуть бути як фото, так �люстрац�ї в�д
художника, �нфограф�ки чи в�део.

*
Варт�сть: 25 000 грн (без ПДВ)

Спецпроєкт

Це велика та важлива �стор�я, яку може
допомогти створити бренду редакц�я.

Що таке спецпроєкт та як в�н може
виглядати:

15 причин в�дв�дати Закарпаття: поради
туристам в�д м�сцевих

20 людей, як� зм�нюють Закарпаття

Пара в б�знес�: спецпроєкт про с�мейний б�знес
на Закарпатт�

Кор�ння: �сторичне вбрання Закарпаття в
образах сучасних ж�нок

https://varosh.com.ua/projects/15-prychyn-vidvidaty-zakarpattya-porady-turystam-vid-misczevyh/
https://varosh.com.ua/projects/20-lyudej-yaki-zminyuyut-zakarpattya/
https://varosh.com.ua/projects/para-v-biznesi-speczproyekt-varosh/
https://varosh.com.ua/projects/korinnya-istorychne-vbrannya-zakarpattya-v-obrazah-suchasnyh-zhinok/


Наші клієнти та партнери



Наші контакти

Email

the.varosh@gmail.com

Website

varosh.com.ua

Phone

095 327 55 90

https://varosh.com.ua/

