
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.

У своїх матеріалах ми завжди розповідаємо історії людей. А вже
через них знайомимо з містом та областю; ідеями; локальними
продуктами; людьми, які створюють бізнеси та культурні проєкти.



НАС ЧИТАЮТЬ 
думаючі активні та сучасні люди, які прагнуть змін та
готові ці зміни втілювати у життя міста та регіону

УЖГОРОД, МУКАЧЕВО, БЕРЕГОВО, ВИНОГРАДІВ, ТЯЧІВ, ХУСТ
А ТАКОЖ: КИЇВ, ЛЬВІВ, ДНІПРО, ХАРКІВ



25 800  Facebook
4 660 Instagram

50-80 тисяч
унікальних
користувачів
(щомісяця)

від 100 до 200
тисяч переглядів
(pageviews)
щомісяця

Чоловіки 54%
Жінки 45%

25-34 роки – 33%
18-24 роки – 27%
35-44 роки – 15%
45-54 роки – 12%

Social 70%
Organic Search 20%
Direct 6%

Аудиторія



ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

За кілька років ми стали не просто виданням, а справжнім
майданчиком для дискусій. Онлайн та офлайн.

Наш проєкт Varosh Talks щоразу збирає для важливих розмов
активних містян; стає подією, на яку чекають. Максимальна кількість
учасників – 360 осіб, що для Ужгорода є безсумнівним рекордом.







РЕКЛАМНІ ФОРМАТИ



Промо-новина
Лаконічний матеріал, який розповідає про бренд чи конкретний продукт.
Його готує замовник чи компанія-підрядкик. Редактор лише допомагає
зробити його цікавим для читача та відповідним до формату видання.

Формат: текст + фото + соцмережі

Вартість: 2000 грн (без ПДВ)



D51: фітнес-центр, в якому ви
закохаєтеся у спорт

Kebab’n’go: якісний стріт-фуд та
кава з надруком у центрі

Ужгорода

https://varosh.com.ua/miscya/v-uzhgorodi-vidkryvsya-novyj-fitnes-czentr-z-kompleksnymy-trenuvalnymy-programamy/
https://varosh.com.ua/miscya/kebab-n-go-yakisnyj-strit-fud-ta-kava-z-nadrukom-u-czentri-uzhgoroda/


Розлогий промо-матеріал
Інтерв’ю або журналістський текст про людину, бренд, послугу тощо. Його
підготовкою займається редакція – від планування розмови до локації для
фото.

Формат: текст + фото + соцмережі

Вартість: від 6 000 грн (без ПДВ)



OneLab: перша
професійна

медична
лабораторія на

Закарпатті

Рудольф Фенцик,
Web-developer:
Легендарними

компанії роблять
люди, які в них

працюють

Riverside.
Ростерія & Брю
Бар: кав’ярня

третьої хвилі з
відкритим

обсмажуванням
кави

https://varosh.com.ua/miscya/v-uzhgorodi-vidkryvsya-novyj-fitnes-czentr-z-kompleksnymy-trenuvalnymy-programamy/
https://varosh.com.ua/ludy/yak-staty-uspishnym-programistom-v-uzhgorodi-rozpovid-vid-pershoyi-osoby/
https://varosh.com.ua/miscya/riverside-rosteriya-bryu-bar-kav-yarnya-tretoyi-hvyli-z-vidkrytym-obsmazhuvannyam-kavy/


Спецпроєкт
Це велика та важлива історія, яку може допомогти створити бренду редакція.

Формат цілком залежить лише від фантазії замовника та команди, а також від
головної цілі такої публікації. Тут окрім тексту можуть бути як фото, так
ілюстрації від художника, інфографіки чи відео.

Вартість: від 10 000 грн (без ПДВ)



Дивитись більше

https://varosh.com.ua/projects/15-prychyn-vidvidaty-zakarpattya-porady-turystam-vid-misczevyh/


Дивитись більше

https://varosh.com.ua/projects/15-prychyn-vidvidaty-zakarpattya-porady-turystam-vid-misczevyh/


Дивитись більше

https://varosh.com.ua/projects/para-v-biznesi-speczproyekt-varosh/


КОНТАКТИ
 

0953275590
the.varosh@gmail.com


