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СЕТКАВАЕ ВЫДАННЕ
zviazda.by

• Сеткавае выданне Выдавецкага дома «ЗВЯЗДА» - навінавае 
інтэрнэт СМI, якое працуе з 2000 года на беларускай і рускай 
мовах на выбар.

• Мы даем аператыўныя навіны, відэасюжэты пра тое, што 
адбываецца ў Беларусі і свеце; аўтарскія матэрыялы грамадска-
палітычнай, эканамічнай, культурнай, гістарычнай, краязнаўчай і 
іншай тэматыкі.

• На сайце прадстаўлены выданні:

• газеты «Звязда», «Лiтаратура i мастацтва» («ЛIM»), «Голас 
Радзiмы»

• часопісы «Алеся», «Вожык», «Родная прырода», «Беларусь. 
Belarus».



МАГЧЫМАСЦI СЕТКАВАГА ВЫДАННЯ

zviazda.by
праекты, дадаткi і нашы выданні:

:

Аўтарскія

БЛОГI:
Святланы 

Яскевіч

Алены

Ляўковіч



навінавыя рубрыкі з падрубрыкамі
• ПАЛІТЫКА: прэзідэнт, парламент, дакументы, урад

• ЭКАНОМIКА: фінансы, энергетыка, транспарт, гандаль, сельская гаспадарка, 
сувязь, жыллё, прыватны бізнес

• ГРАМАДСТВА: сацыяльная падтрымка, сілавыя структуры, здарэнні, рэлігія, 
экалогія, медыя, здароўе, сям'я і дэмаграфія, моладзь, адукацыя, навука, рэгіёны

• У СВЕЦЕ: Беларусь і свет, весці з Кітая, кантыненты

• КУЛЬТУРА: краязнаўства, архітэктура, літаратура, выяўленчае мастацтва, кіно, 
тэатр, музыка, гісторыя і этнаграфія

• СПОРТ: штотыднёвы спартыўны агляд

• КАЛЕЙДАСКОП: тэлетыдзень, гараскоп, вясёлыя гісторыі чытачоў

• НАШЫ ВЫДАННІ:

часопісы

газеты

• КНІГІ



АЎДЫТОРЫЯ

геаграфія
• Беларусь – 91 %

• Расія – 3,8 %

• Іншыя краіны свету – 5,2 %

трафік 
• Мабiльны – 71,6 %

• Камп'ютар – 26,6 %

• Планшэты – 1,9 %

дадзены Google Analytics
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АЎДЫТОРЫЯ

асноўныя паказчыкі за 1 месяц
• наведвальнікаў

больш 555 000

• карыстальнікаў

больш 260 000

• унікальных наведвальнікаў

больш 300 000

• праглядаў старонак

каля 1 000 000 

• Сярэдні час знаходжання на старонцы

каля 3 хвiлiн

дадзены Google Analytics



РЭКЛАМНЫЯ

магчымасці і прылады

1. Тэкставыя: артыкулы, інтэрв'ю, рэпартажы

тэкставая рэклама ў рубрыцы на суткі

1

вiды нататкі №

памер уваходнай

карцінкі, px

кошт,         

руб. с НДС

публікацыя      

з уваходам 

на галоўнай

старонцы

пераход на тэкст 

у рубрыцы

2

800 х 533 

60

3 36

4 24



РЭКЛАМНЫЯ
магчымасцi i iнструменты
брэндаванне, банеры

галоўная старонка на суткі

вiды нататкi № памер, px

кошт, 

руб. с  НДС

1 брэндаванне скразное 1 1920 х 330 60

2 банеры па дамоўленасці

5 280 х 480 45

6 1150 х 200 36

7 277 х 230 24

унутраная старонка на суткi

3 банеры па дамоўленасці 8 1150 х 200 18



РЭКЛАМНЫЯ
магчымасцi i iнструменты
дадатковыя паслугі: 

пераклад з рускай на беларускую мову ці наадварот

размяшчэнне на двух сайтах адначасова (рускамоўны i беларускамоўны)

дадатковыя паслугi

вiды нататкi кошт руб.

1 пераклад

рус.- бел. 

бел.- рус.

бясплатна 

пры куплi паслуг больш 

200 руб.

2 на 2-х сайтах рус. и бел. павялічваецца ў 2 разы



РЭКЛАМНЫЯ

магчымасцi i iнструменты
ПРАЕКТ

«ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ БЕЛАРУСI»

на сайце сеткавага выдання

Выдавецкага дома «ЗВЯЗДА»

zviazda.by/ru

Наша сеткавае выданне прапануе

пераможцам конкурсу «Лепшыя тавары 

Рэспублiкi Беларусь» размясцiць

Iнфармацiю ў праекце для

папулярызацыi вытворцаў i раскрыцця 

унiкальных якасцяў тавара.

«ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ БЕЛАРУСI»

на сайце zviazda.by/ru. 

https://zviazda.by/ru
https://zviazda.by/ru


АПIСАННЕ  «ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ БЕЛАРУСI»

1. Уваходны банер на галоўнай

старонцы сайта «ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ

БЕЛАРУСI»

2. Пасля клiку на банер адбываецца

пераход на ўнутраную старонку

сайта, дзе знаходзіцца інфармацыя

аб вытворцах і таварах, пазначаная

лагатыпамі

3. Клiк на лагатып перакладае на

артыкул вытворца з ілюстрацыямі

тавараў-пераможцаў



ПРАЙС «ЛЕПШЫЯ ТАВАРЫ БЕЛАРУСI»

1. Размяшчэнне матэрыялаў

заказчыка (лагатып + тэкст/артыкул)

2. Дадатковыя паслугі
Напісанне артыкулы на падставе прэс-

рэлізу.

Пераклад з рускай на беларускую і з 

беларускай на рускую.

3. Патрабаваннi да

рэкламных матэрыялаў

лагатып 

px

1 суткi

руб. з НДС 

30 сутак                

руб. з НДС 

мiнiмальны 

тэрмiн за 10 сутак 

руб. з НДС

100х150 6 180 60

дапаможныя 

паслугi

кошт бонусы

Напiсанне 

артыкула дагаворная

пры размяшчэннi

ад 30 сутак

Пераклад

Колькасць

знакаў у

артыкуле

iлюстрацыi

актыўная

спасылка

лагатып,        

пазмер,         

рх
памер   

рх

колькасць  

на 1000 

знакаў

любое 800х533 1 любое 100х150



РЭДАКЦЫЙНА- ВЫДАВЕЦКАЯ 

ўстанова «Выдавецкi дом «Звязда»

кантакты аддзела рэкламы

• Адрас:

220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А

• Тэлефоны:

+375 17 292 04 52, +375 17 292 31 98, +375 17 311 17 27

• Электронны адрас: 

reklama@zviazda.by


