
Комерційна пропозиція 
для роботодавців

Відділ по роботі з клієнтами 
044 498-18-94, sales@work.ua

Work.ua — найбільший сайт з працевлаштування в Україні
На сайті зібрана найбільша база актуальних резюме та вакансій. Ми є лідерами з об’єму цільової 
аудиторії та кількості нових резюме та вакансій, які оновлюються щодня.

375 000 відвідувачів щодня 5,5 млн переглянутих сторінок щодня

2,3 млн перевірених резюме 160 000 зареєстрованих компаній

55 000 нових резюме щомісяця 75 000 вакансій 

Найкращий вибір для ефективного пошуку співробітників
Розміщуючи вакансії на Work.ua, ви можете бути впевнені, що щодня їх зможуть знайти сотні тисяч 
цільових користувачів. Вам буде з кого обирати. Ми пишаємось високою якістю нашої аудиторії: 
у середньому відвідувач Work.ua переглядає більш ніж 15 сторінок, а усі разом за місяць — 
більше 130 млн.

Послуги сайту
Щоб виділити свою компанію і вакансії серед тисяч інших та зробити пошук співробітників ще більш 
ефективним, Work.ua пропонує спеціальні послуги.

 ● Публікації вакансій  
Щодня більше 375 тис. користувачів шукають вакансії на Work.ua. Щоб розмістити вакансії на сайті, 
вам потрібні публікації.

 ● Доступ до бази резюме  
Наша база резюме містить більш ніж 2,3 млн резюме та щомісяця збільшується на 55 000 нових. 
Ви отримаєте доступ до цієї аудиторії.

 ● Брендування 
VIP-компанія та логотип на головній сторінці сайту. Ідеальні інструменти, щоб просувати та 
підтримувати ваш HR-бренд. Ви зможете підвищити ефективність пошуку співробітників та 
виділятися на фоні інших компаній.

 ● Пакети послуг 
Краще рішення для бізнесу. Ви отримаєте набір необхідних послуг на місяць за відмінними цінами. 
А щоб додатково заощадити 20%, оформлюйте річну підписку.
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Наші клієнти
Більш ніж 160 000 компаній з успіхом використовують сайт Work.ua 
для пошуку персоналу. Серед наших клієнтів — провідні світові  
та українські компанії.
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Період розміщення 
Вакансія розміщується на 1 місяць. 

Безкоштовна розсилка 
Крім розміщення на сайті, вакансії розсилаються 
ел. поштою, якщо вони відповідають умовам пошуку 
користувачів.

Відгуки шукачів 
Шукачi, яких зацікавить ваша вакансія, будуть 
надсилати вам свої резюме. Отримати їх ви зможете 
ел. поштою, а також в особистому розділі «Відгуки».

Кількість переглядів вакансії
У порівнянні з публікацією Standard, публікації Standard 
Plus і Premium значно підвищують кількість переглядів 
вашої вакансії та відгуків на неї. 

Публікація Standard Plus збільшує перегляди у 3-5 разів  
за місяць, а публікація Premium — у 5-7 разів лише  
за тиждень.

Ефективно, як ніколи 
Розміщення вакансій на сайті Work.ua — найпростіший 
і найефективніший метод пошуку співробітників.

 ● 4 млн шукачів щомісяця 
Найбільша в Україні аудиторія унікальних шукачів. 

 ● Більше 2,7 млн підписників 
Про вашу вакансію дізнаються навіть ті,  
хто не заходить на сайт, але отримує розсилку 
вакансій ел. поштою. 

 ● Гарантія доставлення резюме 
Усі надіслані на ваші вакансії резюме будуть 
гарантовано доступні в розділі «Відгуки».

Публікації вакансій
Щомісяця Work.ua відвідують більш ніж 4 млн унікальних  
шукачів у пошуку вакансій. Щоб розмістити вашу вакансію на 
сайті, потрібні публікації. Публікації також дозволяють подовжити 
вакансії та оновлювати дату розміщення.

Типи публікацій
Публікації бувають різних типів і працюють з різною 
ефективністю.

 ● Standard від 349 грн 
Публікація Standard дозволяє розмістити вакансію 
на місяць. 

 ● Standard Plus від 929 грн  
Публікація Standard Plus дозволяє розмістити 
вакансію на місяць з автоматичним щотижневим 
оновленням дати її розміщення. 

 ●  Premium від 2790 грн 
Публікація Premium дозволяє розмістити вакансію 
на місяць і перший тиждень буде виводити її вгорі 
результатів пошуку та в блоці «Гарячі вакансії».  

 ● Анонімна від 1690 грн 
Анонімна публікація дозволить розмістити 
вакансію на місяць без зазначення назви вашої 
компанії з автоматичним щотижневим оновленням 
дати її розміщення.

більше 
у 3-5 разів

Standard Standard Plus Premium

більше 
у 5-7 разів

Публікації всіх типів мають унікальні переваги, які доступні лише на сайті 
Work.ua.
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Стартові пакети послуг
Пакети послуг на місяць за найкращими цінами. Навіть якщо ви 
розміщуєте 1 вакансію в місяць, купувати послуги в пакетах значно 
вигідніше, ніж окремо.

Розміщення  
вакансій
За допомогою публікацій Standard ви 
зможете розмістити вакансії на місяць.

Доступ 
до бази резюме
Щодня ви зможете відкривати 10 
контактів у базі резюме, аби ще 
ефективніше знаходити співробітників.

Зручне  
рішення
Навіть якщо у вас відкрита 1 вакансія, 
з пакетами Start ви отримаєте потрібні 
інструменти для пошуку співробітників.

Легко  
почати
Завдяки невисокій вартості ви легко 
можете почати співпрацю і спробувати 
базові послуги сайту.

Start Start-3

Публікацій на місяць 1 Standard 3 Standard

Доступ до бази резюме 10 контактів  
на день

10 контактів  
на день

Додаткова знижка на послуги 
сайту 2%

Ціна 390 грн/міс. 690 грн/міс.
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Пакети послуг «Бізнес»
Пакети послуг з публікаціями Standard Plus і доступом до бази 
резюме. Публікації Standard Plus автоматично щотижня оновлюють 
дату розміщення вакансій, внаслідок цього число переглядів зросте 
в 3-5 разів. 

Підходять  
усім
Якщо у вас відкриті всього 2 вакансії 
в місяць, з пакетами BusinessPlus ви 
зможете ефективно розміщувати їх за 
найкращою ціною.

Доступ 
до бази резюме
Щодня ви зможете відкривати 10 
контактів у базі резюме, аби ще 
ефективніше знаходити співробітників.

Значна 
економія
В пакетах «Бізнес» вартість публікацій 
Standard Plus на 20% нижча, ніж при 
купівлі окремо.

Більше переглядів 
вакансій
В пакетах «Бізнес» публікації  
Standard Plus будуть щотижня 
оновлювати дату розміщення. Внаслідок 
цього число переглядів вакансій зросте  
в 3-5 разів.

BusinessPlus-3 BusinessPlus-5 BusinessPlus-10

Публікацій на місяць 3 Standard Plus 5 Standard Plus 10 Standard Plus

Доступ до бази резюме 10 контактів  
на день

10 контактів  
на день

10 контактів  
на день

Додаткова знижка на послуги 
сайту 3% 4% 5%

Ціна 1890 грн/міс. 2990 грн/міс. 5490 грн/міс.

Ціна по річній підписці* 1490 грн/міс. 2390 грн/міс. 4390 грн/міс.

*Дізнатися більше про річну підписку ви можете в кінці комерційної пропозиції, а також у особистого менеджера.
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Преміальні пакети послуг
Пакети послуг з доступом до бази резюме по всій Україні та 
додатковими іміджевими послугами. Це відмінне рішення, 
аби щомісяця отримувати необхідні інструменти для пошуку 
співробітників за кращою ціною.

Включають публiкації  
Premium
Ви зможете розміщувати найтерміновіші 
вакансії з публікаціями Premium та 
отримувати по ним в 5-7 раз більше 
переглядів.

Доступ до бази резюме 
по всій Україні
Використовуйте найбільшу базу 
резюме в Україні, щоб знайти  
кращих кандидатів.

Значна 
економія
Вартість послуг у преміальних 
пакетах на 25% нижча, ніж при 
купівлі окремо.

Додаткові  
знижки
Якщо вам знадобиться більше послуг, 
ви зможете придбати їх з додатковою 
приємною знижкою.

Multi 
Plus-10

Multi 
Plus-20 VIP-25 VIP-100 SuperVIP VIP 

Maximum

Публікацій  
на місяць

10 
Standard  

Plus 

1 
Premium

20 
Standard  

Plus 

1 
Premium

25 
Standard 

Plus 

2 
Premium

100 
Standard 

Plus 

3 
Premium 

3 
Анонімні

100 
Standard 

Plus 

3 
Premium 

3 
Анонімні

500 
Standard 

Plus 

5 
Premium 

5 
Анонімних

Доступ до бази  
резюме по всій 
Україні

     

VIP-компанія  

Логотип на головній  

Додаткова знижка 
на послуги сайту 7% 8% 10% 15% 17% 20%

Ціна
13 900 
грн/міс.

19 900 
грн/міс.

28 900 
грн/міс.

49 900 
грн/міс.

64 900 
грн/міс.

99 900 
грн/міс.

Ціна по  
річній підписці*

10 900 
грн/міс.

15 900 
 грн/міс.

22 900 
грн/міс.

39 900 
грн/міс.

51 900 
грн/міс.

79 900 
грн/міс.

*Дізнатися більше про річну підписку ви можете в кінці комерційної пропозиції, а також у особистого менеджера.
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Публікації Standard
Публікація Standard дозволяє розмістити вакансію на місяць.

Публікації Standard Plus
Публікація Standard Plus дозволяє розмістити вакансію на місяць  
і автоматично щотижня оновлює дату її розміщення. Число переглядів 
зросте в 3-5 разів.

1
публікація

929 грн/шт.

5
публікацій

738 грн/шт.
– 20%

10
публікацій

696 грн/шт.
– 25%

25
публікацій

650 грн/шт.
– 30%

50
публікацій

604 грн/шт.
– 35%

100
публікацій

557 грн/шт.
– 40%

929 грн
4645 грн
3690 грн

9290 грн
6960 грн

23 225 грн
16 250 грн

46 450 грн
30 190 грн

92 900 грн
55 740 грн

Автоматичне щотижневе оновлення дати розміщення дозволить вашим вакансіям підтримувати актуальність   
та знаходитися на кращих позиціях в результатах пошуку. При оновленні дати публікації не списуються.

1
публікація

349 грн/шт.

5
публікацій

278 грн/шт.
– 20%

10
публікацій

261 грн/шт.
– 25%

25
публікацій

244 грн/шт.
– 30%

50
публікацій

227 грн/шт.
– 35%

100
публикацій

209 грн/шт.
– 40%

349 грн
1745 грн
1390 грн

3490 грн
2610 грн

8725 грн
6100 грн

17 450 грн
11 340 грн

34 900 грн
20 940 грн
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Публікації Premium
Публікація Premium — краще рішення, якщо потрібно максимально 
швидко закрити вакансію. Дозволяє розмістити вакансію на місяць 
і перший тиждень виводити її вгорі результатів пошуку та у блоці 
«Гарячі вакансії». Число переглядів вакансії зросте у 5-7 разів.

1
публікація

2790 грн/шт.

5
публікацій

2232 грн/шт.
– 20%

10
публікацій

2092 грн/шт.
– 25%

25
публікацій

1953 грн/шт.
– 30%

50
публікацій

1813 грн/шт.
– 35%

2790 грн
13 950 грн

11 160 грн
27 900 грн

20 920 грн
69 750 грн

48 820 грн
139 500 грн
90 670 грн

Перші місця в результатах пошуку
 ● Перший тиждень при потраплянні в результати пошуку ваша 

вакансія відображатиметься вгорі сторінки однією з перших  
і буде виділена відміткою «Гаряча».

 ● Додаткове оновлення дати розміщення після першого тижня 
розміщення.

Додаткова увага
 ● Перший тиждень в листах розсилки ваша вакансія   

буде найпомітнішою, оскільки її назва буде виділена яскравою 
відміткою «Гаряча».

Блок «Гарячі вакансії»
 ● Ваша вакансія відображатиметься у помітному жовтому блоці 

«Гарячі вакансії» на всіх сторінках інших вакансій,   
якщо їх тематика і регіон збігаються з вашими.
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Доступ до бази резюме
На Work.ua зібрана найбільша в Україні база резюме —  
більше 2,3 млн. Щомісяця додається більше 55 000 нових резюме. 
Використовуйте нашу базу, щоб знайти найкращих кандидатів.

1
тиждень

300 контактів

1
місяць

1500 контактів
– 25%

3
місяці

4700 контактів
– 35%

12
місяців

20 000 контактів
– 45%

Вся Україна

3390 грн
13 560 грн
9990 грн

40 680 грн
25 990 грн

176 280 грн
94 990 грн

Київська область

2190 грн
8760 грн
6490 грн

26 280 грн
16 990 грн

113 880 грн
59 990 грн

Дніпропетровська, Львівська, Одеська або Харківська область

1490 грн
5960 грн
4390 грн

17 880 грн
11 490 грн

77 480 грн
39 990 грн

Інші області

990 грн
3960 грн
2890 грн

11 880 грн
6990 грн

51 480 грн
25 990 грн

Контакти, які ви відкриєте, будуть залишатися відкритими протягом року. Якщо ви плануєте повернутися до цих 
резюме пізніше, збережіть їх в розділ «Відгуки» або завантажте їх у вигляді файлів.
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Брендування: VIP-компанія
Ідеальний спосіб вирізнити компанію та всі її вакансії.  
Можливість брендування і позначка VIP у вакансіях поєднують  
в собі іміджеву рекламу та високу ефективність пошуку співробітників.

1
місяць

3
місяці

– 15%

6
місяців

– 25%

12
місяців

– 35%

9900 грн
29 700 грн

24 900 грн
59 400 грн

44 500 грн
118 800 грн
77 200 грн

Виділення всіх вакансій
Позначка VIP і логотип будуть виводитися поряд з вакансіями.  
Це сфокусує більше уваги на ваших вакансіях у результатах пошуку, 
в розсилці ел. поштою та при розміщенні в соцмережах.

Логотип у результатах пошуку
Ваш логотип буде динамічно виводитися у блоці «Провідні 
роботодавці». Це збільшить впізнаваність і привабливість вашої 
компанії для шукачів.

А також:
 ● Логотип компанії на першій сторінці розділу «Пошук за компаніями».
 ● Виділення позначкою VIP в результатах пошуку за компаніями.
 ● Знижки від 15% до 35% при довгостроковому співробітництві.

Брендування сторінок вакансій і компанії
Сторінки вакансій і компанії з фірмовим оформленням набагато краще запам’ятовуються шукачами, викликають 
відчуття співучасті і лояльності до вашого HR-бренда.
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Брендування: логотип на головній сторінці 
сайту
Ексклюзивна можливість для компаній, яким важливі  
впізнаваність і максимальне просування HR-бренда.  
Ваш логотип побачать практично всі відвідувачі сайту Work.ua.

3
місяці

16 000 грн/міс.

6
місяців

12 800 грн/міс.
– 20%

12
місяців

11 200 грн/міс.
– 30%

47 900 грн
95 800 грн

76 600 грн
191 600 грн

133 900 грн

Завжди на головній
Ваш логотип буде постійно виводитися  
на головній сторінці сайту. Завдяки  
цьому шукачі будуть звертати  
увагу на вашу компанію в першу чергу.  
Це значно збільшить впізнаваність  
і довіру до HR-бренда вашої компанії.
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Річна підписка 

Це можливість цілий рік отримувати послуги з вибраного пакета зі знижкою 
20% та оплачувати їх помісячно.

1. Вкладайте із нами договір та оформлюйте «Річну підписку». 

2. Отримуйте послуги з вибраного пакета автоматично щомісяця.

3. Сплачуйте послуги протягом 1 місяця після їх отримання.

Економія часу
Вам не треба витрачати час на 
узгодження, підписання рахунків, 
активацію послуг тощо кожен місяць.

Фіксована ціна
Ціна на послуги заморожена на цілий рік, 
це допоможе ефективніше планувати 
бюджет на рекрутинг.

Оплата помісячно
Послуги нараховуються автоматично без 
передплати.

Вигідні умови
Ви отримуєте знижку 20% на замовлені 
пакети щомісяця впродовж цілого року.

Як все працює

Які переваги надає «Річна підписка»
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Успішного пошуку співробітників!
Будемо раді співпрацювати та допомагати вам ефективно закривати вакансії.
Якщо вам знадобиться наша допомога чи виникнуть питання щодо послуг Work.ua, зателефонуйте або напишіть
нам, ми з радістю відповімо.

З повагою, 
відділ по роботі з клієнтами Work.ua.
044 498-18-94, sales@work.ua


