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Фінансовий сайт України
Знайомить читачів зі змінами у курсах валют, подіями
економіки та клієнтськими відгуками про банки, МФО та інші
фінансові організації.
Допомагає легко і вигідно обирати фінансові продукти,
розкриваючи нюанси пропозицій банків, фінансових,
страхових, інвесткомпаній та забудовників.
Займає перше місце в ТОП-10 фінансових ЗМІ України за
даними PRNEWS.io та ТОП-25 найбільш відвідуваних сайтів
України за даними Kantar CMeter.
Основні напрямки діяльності: фінансові новини і аналітика,
каталоги: кредитний, депозитний, інтернет-банкінговий,
валютні сервіси, рейтингова діяльність, ін.
У 2020 році у складі групи компаній Treeum отримав інвестиції
фонду Dragon Capital.
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НАШ ТРАФІК ЩОМІСЯЦЯ
30.3М

14.6M

переглядів сторінок

сеансів

3.4M

2:40

користувачів

середня тривалість сеансу

89%

29%

органічний та прямий трафік

неодноразові користувачі

Джерело: Google Analytics, 2020 р..
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
29.2k
1,3М переглядів відео
150k годин перегляду

Взаємодія

46k
67,7k реакцій на пости
23,4k репостів

Аудиторія

Продукти

Кількість підписників

20.7k

19.3k

14М охоплення аудиторії
360k взаємодій з дописами

депозитна розсилка

28-41% open rate

Джерело: Кабінети аналітики Facebook, Youtube, Telegram, 2020 р.
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ПОРТРЕТ АУДИТОРІЇ
45%

46%

54%

68%

топменджемент, кваліфіковані
спеціалісти

жінок

чоловіків

Київ, Дніпропетровськ, Харків,
Одеса, Львів

52%

65%
мають вищу повну освіту

96%
використовують інтернет щодня

81%

30%
10%
18-24 р.

Джерело: Google Analytics, 2020 р., Gemius Audience, 2020 р.

25-44 р.

45-64 р.

з України

8%

170.76

65+ р.

аффініти-індекс
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Dekstop-формати

Mobile-формати

сеансів щомісячно
проходить з мобільного
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Взаємодія

Продукти

BRANDING

Розміщення банерної реклами дозволяє отримати велике охоплення,
високий СTR і порівняно низький CPM.

трафіку складають
мобільні девайси

більше часу на ресурсі
проводять користувачі
декстоп-версії

Варіанти розміщення

Варіанти розміщення

top, premium, synchronic,
брендинг, sky-left, catﬁsh,
content-banner, big content,
contentroll

mobile catﬁsh,
mobile halfscreen,
mobile banner,
mobile content banner.
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Формати, що створюють потребу у вашому продукті: новини,
статті, прес-релізи, огляди.

Взаємодія

Продукти

PR-МАТЕРІАЛИ

Аудиторія

читачів відвідує нас щорічно

Анонс виводиться в стрічку новин або в картку на головній сторінці.
07

Контакти
Продукти

Наша формула успіху: актуальні теми + надійна експертиза + ексклюзивний дизайн =
результативний піар для компаній та цікавий сторілейлінг для читачів.

Взаємодія

Партнерські проєкти Minﬁn.com.ua створені для максимально
нативної комунікації читачів медіа з брендами.

гарантована кількість переглядів

Аудиторія

СПЕЦПРОЄКТИ

реалізованих проєктів за рік

драйвові теми та формати
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Джерело: Внутрішня статистика Finance.ua, 2020 р.
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ЛІДОГЕНЕРАЦІЯ

Взаємодія

депозитний портфель

Аудиторія

виплат за програмою
«Бонус до депозиту»

Ми допомагаємо обрати банк для вкладу серед безлічі пропозицій
Депозитного каталогу і отримати додатковий бонус до 2% річних за
допомогою програми «Бонус до депозиту».
Джерело: Загальна статистика Minﬁn.com.ua за роки роботи у сфері

відгуків про банки та інші
мікрофінансові організації
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ІНШІ КАТАЛОГИ
Каталог банків

Аудиторія

Взаємодія

Всі банки України, їх контакти, новини,
рейтинги, курси валют і відгуки,
дбайливо
зібрані
і
регулярно
оновлюються нашим відділом модерації.

Каталог кредитів

Каталог інтернетбанкінгів

Включає різні кредитні пропозиції від банків і
МФО. Виберіть суму і термін, і ми підберемо
найвигідніші варіанти по даному запиту.

Створений в 2020 році. Зараз в ньому
зібрано 29 фінустанов, які надають
банківські послуги в онлайні.
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ВАЛЮТНІ СЕРВІСИ
Валютний аукціон

Аудиторія

Взаємодія

Сервіс з дошкою оголошень про обмін
валюти від обмінних пунктів, банків і
приватних осіб. Містить інформацію про
курси, місця обміну, маршрути до пунктів
обміну та інші дані.

Курси валют
Найвідоміший продукт сайту, що містить
інформацію про курси банків, міжбанку, НБУ, курс
криптовалют, форекс та прогнози курсу.

API курсів валют
Найпростіший спосіб отримати актуальні
банківські курси валют. Сервіс стане
корисним для всіх, хто працює з валютою і
потребує щоденних актуальних курсів.
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АВТОРСЬКІ РЕЙТИНГИ
Рейтинг забудовників

Аудиторія

Взаємодія

Це щоквартальна оцінка діяльності
забудовників на підставі інформації з
офіційних і відкритих джерел.

Народний рейтинг

Рейтинг МФО

Рейтинг будується на підставі відгуків відвідувачів
Minﬁn.com.ua про якість обслуговування в банках.
На позицію банку впливають тільки відгуки,
перевірені нашими модераторами.
Оновлюється щодня.

Рейтинг онлайн-кредитів під 0% від МФО
складено на підставі комплексної оцінки;
терміну кредитування,
суми
позики,
прозорості умов, різноманітності каналів
комунікацій і т.д.
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ПАРТНЕРСТВО

Ми активно співпрацюємо з представниками фінансового сектору
України, рекламодавцями категорії retail та маркетинговими
агенціями.

Контакти

Знаходить найкращі фінансові рішення і допомагає українцям
їх отримувати.

Продукти

НАША КОМАНДА

Взаємодія

на зв’язку

Аудиторія

Служба підтримки support@minﬁn.com.ua
Питання реклами reklama@minﬁn.com.ua
Інформаційне партнерство partners@minﬁn.com.ua
Редакція editor@minﬁn.com.ua

n.kvitka@treeum.net

Надія Квітка

Комерційний директор Treeum

t.ochimovskaya@minﬁn.com.ua

Тетяна Очимовська

Головний редактор Minﬁn.com.ua
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