
Це медіа для тих, хто качає мізки, душу і тіло.



Видання існує з 2018 року.

Кіно, театр, музика, арт, lifestyle — будь у курсі всіх подій! Ми зібрали 
найкращих експертів та авторів з різних сфер і розповідаємо, куди піти, 

що подивитись та послухати.



Охоплення 

Сайт

Соцмережі

Facebook
 

yabl.ua

facebook.com/yabl.ua

   

600 + кітиків (поки маленьке, 
але активне ком’юніті, 
що чекає на поповнення рядів)

   

150 000 відвідувань/місяць

   
21 000 + підписників
250 000 охоплення постів / місяць
51 000 взаємодій із постами 
(лайки, поширення) / місяць

t.me/yabluaTelegram



Географія 

Київ 40 % 

Львів 5 % 

Харків 4 % 

Дніпро 3 % 

Одеса 3 % 



Джерела трафіку  

75%

9% 15%

1%

Директ 15 %                                                   

Пошуковий 9 %                                             

Соцмережі 75 %                                           

Реферальний 1 %



Аудиторія

Наша цільова аудиторія – це небайдужі до всебічного розвитку українці, 
які слідкують за новинами зі світу культури, мають неабияке почуття 
гумору та гарний смак. Читачі Yabl люблять і старий добрий Голлівуд, і 
Netflix, і сучасне українське кіно. А також є театральними фанами і поціно-
вувачами гарної музики, свідомо довіряючи нам у виборі тем! 

Кіно, театр, музика, арт, lifestyle — будь у курсі всіх подій! Ми зібрали 
найкращих експертів та авторів з різних сфер і розповідаємо, куди піти, 

що подивитись та послухати.



Аудиторія

74% - жінки 26% - чоловіки
Вік 
25-34 р. – 40 %
35-44 р. – 20 % 
45-64 р. – 12 % 
18-24 р. – 11 % 



Фокус наших тем

Кіно (їдкі, але чесні огляди світових та вітчизняних новинок)
Театр (висвітлення найгучніших прем’єр та розмови з режисерами та акторами)
Музика (як релізи сучасних українських виконавців, так і плейлисти щомі-
сяця на будь-який смак)
Арт (огляд експозицій, новини про можливості для художників та скуль-
пторів і не тільки) 
Література (небанальні тематичні огляди книжок) 
Культурна афіша української столиці (куди піти, онлайн у тому числі) 
Інтерв’ю з представниками кіноіндустрії та митцями, які змінюють 
культурне життя України (це можете бути і Ви!)

Авторські колонки (від переосмислення культурних процесів у світі та 
Україні до питань, як бути еко-френдлі, а також їсти смачно і корисно) 
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Партнерські матеріали на Yabl 

Ми досліджуємо цільову аудиторію потенційного партнера та розставляємо 
разом акценти, на які має звернути увагу читач. У прагненні популяризувати 
корисне, оригінальне і пізнавальне, ми раді розповісти про ваш бренд, продукт 
чи подію максимально точно і цікаво, враховуючи усі особливості компанії. 



Партнерські матеріали на Yabl 

Спецпроєкт: 30 000 грн. (Анонс, інтерв’ю, а також поширення у соцмережах із 
тегом компанії/бренду/організації. Передбачається взаємний кросспостинг у 
соцмережах компанії/бренду/організації із тегом Yabl.) 
Добірки у форматі «5 причин відвідати/побачити/зацікавитися», «Як це зро-
блено» (погляд на проєкт зсередини), «Екскурсія, знайомство із командою 
проєкту». 12 000 грн. (Поширення у соцмережах із тегом компанії/бренду/ор-
ганізації + 2000 грн.)

Yabl має право відмовити у пропозиції співпраці без пояснення причин, а також поширює 
інформацію, що відповідає політиці видання. 



Партнерські матеріали на Yabl 

Прогнозовані показники за тиждень: 
• від 2000 до 8000 охоплення на сайті 
• 30 000+ охоплення на Facebook 



Розміщення вакансії на Yabl 

Фокус – креативна та кіно-індустрія.  
Оголошення розміщується у нашому телеграм-каналі з хештегом #вакансія про-
тягом доби після внесення оплати. 



Якщо ви хочете, щоб на ваш бренд подивилися по-новому, пишіть на 
Yabl.ukraine@gmail.com Ми відкриті до співпраці!


