
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.

300 000 відвідувачів щодня 5 млн переглянутих сторінок щодня

2 млн перевірених резюме 180 000 зареєстрованих компаній

55 000 нових резюме щомісяця 85 000 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 120 млн.

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

 ● Бізнес-розміщення 
Можливість підвищити ефективніть розміщення вакансій, зручність роботи з сайтом, а також 
отримати 2 додаткові публікації Standard щомісяця.

 ● Публікації вакансій  
Щодня більше 300 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 млн резюме та щомісяця збільшується на 55 000 нових. 
Ви отримаєте доступ до цієї аудиторії.

 ● VIP-компанія 
Ідеальне поєднання іміджевої реклами та високої ефективності пошуку співробітників.  
Позначки VIP привернуть до ваших вакансій увагу, а брендовані сторінки підвищать впізнаваність  
і лояльність до компанії.

 ● Логотип на головній сторінці 
Ексклюзивна можливість для компаній, для яких важливі впізнаваність та максимальне просування 
HR-бренду. Ваш логотип побачать майже всі відвідувачі Work.ua.

 ● Бізнес-пакети 
Вдале рішення для середнього і великого бізнесу. Гарантований об’єм необхідних послуг, 
можливість щомісячної оплати та найкращі ціни.
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Наші клієнти
Більш ніж 180 000 компаній з успіхом використовують сайт Work.ua 
для пошуку персоналу. Серед наших клієнтів — провідні світові  
та українські компанії.
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Бізнес-розміщення
Базове рішення для того, щоб збільшити ефективність пошуку 
співробітників. Невисока щомісячна вартість, 2 додаткові публікації 
Standard відновлювані та цілий набір переваг зроблять роботу 
з сайтом зручнішою і результативнішою.

2 додаткові публікації Standard відновлювані 
щомісяця
Кожен місяць 1 публікація Standard відновлювана всім надається 
безкоштовно. Ще 2 такі публікації щомісяця можна отримувати   
при увімкненні послуги «Бізнес-розміщення».

Вакансії стануть більш помітними
Логотип компанії буде відображатися поруч з вакансіями.  
Це сфокусує більше уваги на ваших вакансіях у результатах пошуку,  
в розсилці ел. поштою та при розміщенні в соцмережах.

Бізнес-розміщення Базова реєстрація

Публікацій на місяць 3 1

Логотип компанії в результатах пошуку, розсилці 
вакансій, на сторінці вакансій і компанії

Зберігання резюме в архіві відгуків постійно 2 місяці

Доступ до контактів відкритих резюме
і історії переглядів

постійно 1 день

Посилання в тексті вакансій і описі компанії

Позначка Business поруч із назвою компанії

Опція «Місто для пошуку співробітника»

Додаткова знижка на послуги сайту 2%

1
публікація

+2
публікації

390 грн1 місяць розміщення
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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.

 ● 3,8 млн шукачів щомісяця 
Найбільша в Україні аудиторія унікальних шукачів. 

 ● Більше 2 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 3,8 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 499 грн  
Публікація Standard Plus дозволяє розмістити 
вакансію на місяць з автоматичним щотижневим 
оновленням дати її розміщення. 

 ●  Premium від 1390 грн 
Публікація Premium дозволяє розмістити вакансію 
на місяць і перший тиждень буде виводити її вгорі 
результатів пошуку та в блоці «Гарячі вакансії».  

 ● Анонімна від 989 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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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

499 грн/шт.

5
публікацій

398 грн/шт.
– 20%

10
публікацій

374 грн/шт.
– 25%

25
публікацій

349 грн/шт.
– 30%

50
публікацій

299 грн/шт.
– 40%

100
публікацій

250 грн/шт.
– 50%

499 грн
2495 грн

1990 грн
4990 грн

3740 грн
12 475 грн
8730 грн

24 950 грн
14 970 грн

49 900 грн
24 950 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 на місяць всім надається безкоштовно. Ще 2 публікації щомісяця можна отримувати при увімкненні 
послуги «Бізнес-розміщення». Для того, щоб розмістити більш ніж три вакансії, ви можете придбати додаткові 
публікації. Термін їх зберігання не обмежений. За своїми можливостями платні та відновлювані публікації не 
відрізняються.

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

209 грн/шт.
– 40%

100
публикацій

175 грн/шт.
– 50%

349 грн
1745 грн

1 390 грн
3490 грн

2610 грн
8725 грн

6100 грн
17 450 грн

10 470 грн
34 900 грн

17 450 грн
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Публікація 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

1390 грн/шт.

5
публікацій

1112 грн/шт.
– 20%

10
публікацій

1042 грн/шт.
– 25%

25
публікацій

973 грн/шт.
– 30%

50
публікацій

834 грн/шт.
– 40%

1390 грн
6950 грн

5560 грн
13 900 грн

10 420 грн
34 750 грн

24 320 грн
69 500 грн

41 700 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».

 ● Логотип компанії буде виводитися в результатах пошуку,  
на сторінці вакансії, в розсилці ел. поштою та при розміщенні  
в соцмережах.

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 млн. 
Щомісяця додається більше 55 000 нових резюме. Використовуйте 
нашу базу, щоб знайти найкращих кандидатів.

Безкоштовний доступ
Ви можете шукати в базi резюме, а також переглядати докладну інформацію про кандидатів абсолютно 
безкоштовно. У кожному резюме закрита тільки контактна інформація.

5 контактів на день БЕЗКОШТОВНО

Платний доступ
Щоб відкривати більш ніж 5 контактів на день, використовуйте платний доступ.

1
тиждень

300 контактів

1
місяць

1500 контактів
– 25%

3
місяці

4700 контактів
– 35%

12
місяців

20 000 контактів
– 50%

Вся Україна

1790 грн
7160 грн
4990 грн

21 480 грн
12 990 грн

93 080 грн
39 990 грн

Київська область

1190 грн
4760 грн

3490 грн
14 280 грн
8990 грн

61 880 грн
27 990 грн

Дніпропетровська, Львівська, Одеська або Харківська область

790 грн
3160 грн

2190 грн
9480 грн
5490 грн

41 080 грн
17 990 грн

Інші області

490 грн
1960 грн

1290 грн
5880 грн
3290 грн

25 480 грн
8990 грн

Контакти, які ви відкриєте, будуть залишатися відкритими тільки при безперервному платному доступі до бази 
резюме або при використанні бізнес-розміщення. Якщо ви плануєте припинити використання платного доступу,  
не забудьте зберегти потрібні резюме в розділ «Відгуки» або завантажити їх у вигляді файлів.
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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%

4900 грн
14 700 грн

12 400 грн
29 400 грн

22 000 грн
58 800 грн

38 200 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-бренду.



Cайт пошуку роботи №1 в Україні
9 Комерційна пропозиція для роботодавців

Логотип на головній сторінці сайту
Ексклюзивна можливість для компаній, яким важливі  
впізнаваність і максимальне просування HR-бренду.  
Ваш логотип побачать практично всі відвідувачі сайту Work.ua.

3
місяці

8300 грн/міс.

6
місяців

7500 грн/міс.
– 10%

12
місяців

6300 грн/міс.
– 25%

24 900 грн
49 800 грн

44 800 грн
99 600 грн

74 700 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-бренду вашої компанії.
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Стартові бізнес-пакети
Бізнес-пакети — це щомісячний набір послуг за кращими цінами. 
Навіть при розміщенні від 2-х вакансій на місяць купувати публікації 
Standard Plus в бізнес-пакетах значно вигідніше, ніж вроздріб.

Підходять 
всім
Якщо у вас відкрито від 2 вакансій  
на місяць, з пакетами ВusinessPlus  
ви зможете ефективно розміщувати  
їх за кращою ціною.

Більше переглядів 
вакансій
Публікації Standard Plus будуть 
щотижнево оновлювати дату розміщення 
та підтримувати актуальність вакансій  
в результатах пошуку. 

Економія 
більш ніж 30%
Вартість публікацій в щомісячних 
бізнес-пакетах є значно нижчою,   
ніж при купівлі вроздріб.

Додаткова 
увага
Ваші вакансії будуть розміщені  
з логотипом в результатах пошуку,  
в розсилці ел. поштою та при розміщенні 
в соцмережах, що сфокусує на них увагу 
шукачів.

BusinessPlus-3 BusinessPlus-5 BusinessPlus-10

Всі переваги 
бізнес-розміщення

Щомісяця 
відновлювані 
публікації

3 Standard Plus 5 Standard Plus 10 Standard Plus

Додаткова знижка на 
послуги сайту 2% 3% 5%

Ціна
1497 грн

890 грн/міс.
1990 грн

1390 грн/міс.
3740 грн

2390 грн/міс.
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Преміальні бізнес-пакети
Бізнес-пакети 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.

Щомісячний гарантований 
обсяг послуг
Ви зможете розміщувати більше вакансій  
і менше турбуватися про кожну 
публікацію — тепер вони будуть 
відновлюватися щомісяця.

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

Економія 
більш ніж 40%
Вартість послуг у щомісячних  
бізнес-пакетах значно нижча,   
ніж при купівлі у роздріб.

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

MultiPlus-10 VIP-25 VIP-100 SuperVIP

Всі переваги 
бізнес-розміщення

Щомісяця 
відновлювані 
публікації   

10 Standard Plus

  1 Premium

25 Standard Plus

  2 Premium

100 Standard Plus 

      3 Premium 

      3 Анонімні

100 Standard Plus 

      3 Premium 

      3 Анонімні

Доступ до бази резюме Вся Україна Вся Україна Вся Україна Вся Україна

VIP-компанія  

Логотип на головній  

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

Ціна
10 120 грн

5990 грн/міс.
21 400 грн

9990 грн/міс.
39 010 грн

16 990 грн/міс.
47 310 грн

22 990 грн/міс.
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Успіхів у роботі!
Сподіваємося на постійну взаємовигідну співпрацю з вашою компанією. Завжди раді відповісти на всі питання 
стосовно послуг сайту Work.ua.

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


