*

*Чекпоінт – повний прайс-лист

Відео та графіка
Video & Graphics

CHECKPOINT — це продакшн-студія повного циклу. Ми створюємо
іміджеві відео та рекламні ролики, репортажі, інтерв’ю, корпоративні й
тематичні фільми для просування вашої компанії та особистого
бренду. Здійснюємо онлайн-трансляції заходів на власному сервісі
Eventhub.
Послуга*

Опис

Відеозйомка

знімання однією або кількома камерами

Відеомонтаж

монтаж добірки наданих вами відео

від 70 $/хв

Фотозйомка

знімання однією або кількома
фотокамерами

від 50 $/год

Аерозйомка

відеознімання з квадрокоптера – унікальні
кадри винятково для вашого ролика

100 $/год

Інфографіка

створення відеографіки й інфографіки на
основі наданої вами інформації та з нуля

від 30 $

Графіка та
анімация

Репортажне
відео

•
•

•
•
•
•

100 $
до 5 годин

2D-графіка
відеодизайн логотипу та брендової
символіки, створення заставок та інших
графічних елементів

від 5 $/сек.

3D-графіка

від 25 $/сек.

відеозйомка ділових та неофіційних заходів
інтерв'ю організаторів та учасників заходів
створення сценарію
монтаж, звукове оформлення, озвучування

*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
** згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
media@ckp.in.ua
pro.ckp.in.ua, ckp.in.ua
www.facebook.com/checkpoint.ukraine

Ціна**

від 300 $

Послуга*

Опис

Промо- та
рекламні
ролики

промо- та рекламні ролики для
просування вашого товару або послуги в
інтернеті та на телебаченні

від 500 $

відеоанонси ваших заходів для залучення
більшої аудиторії до участі в них
відеоуроки
відеопрезентації
відеовізитівки

від 400 $

фільми про вашу компанію, товари та
послуги
корпоративні відеоролики про вашу справу,
історію бренду, його ідеологію та місію
відеосюжети на задану тематику

від 1000 $

•
•
•
•

Корпоративне
й тематичне
відео

•
•
•

Онлайнтрансляція

Ціна**

350 $
•

•

Створення
сценарію

пряме включення з місця подій і
трансляція заходу з однієї або кількох
відеокамер
надання ексклюзивного, зокрема
платного, доступу для ваших
співробітників, клієнтів і партнерів на
нашому власному сервісі Eventhub

розробка концепції, нестандартні сценарні
рішення

озвучування диктором

Озвучування
та переклад

до 8 годин

50 $
за кожну
наступну годину

платний
доступ до
трансляції
комісійні сервісу в
розмірі 30% від суми
отриманих від
покупців коштів

від 80 $

від 50 $/
сторінка А4***

переклад іншою мовою з озвучуванням

від 100 $/
сторінка А4***

*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
**згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку
*** мінімальне замовлення: одна сторінка А4 (до 1800 знаків без відступів)

Портфоліо робіт нашої студії — за посиланням.

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
media@ckp.in.ua
pro.ckp.in.ua, ckp.in.ua
www.facebook.com/checkpoint.ukraine

Дизайн і стиль
Design & Style

Послуга*

Опис

Корпоративна
символіка

розробляємо дизайн банерів, візитівок та
іншої продукції для реклами вашого
бренду, товару або послуги

Гайдбук та
брендбук

розробка дизайну брендбука —
офіційного документа компанії з описом
концепції бренду, його атрибутів,
детального керівництва з використання
фірмового стилю для підрядників

Ціна**

від 40 $

від 200 $

створюємо дизайн гайдбука — добірки
правил побудови та використання
елементів фірмового стилю

від 120 $

Дизайн
паковання й
етикетки

редизайн паковання та етикетки

від 20 $

розробка дизайну з нуля

від 40 $

Верстання
друкованої
продукції

верстаємо журнали, книги, каталоги та
іншу поліграфічну продукцію

від 10 $/
за сторінку

розробка шаблона дизайну

60 $/
20 слайдів

редизайн існуючої презентації

від 75 $/
20 слайдів

створення з нуля + контент

від 150 $/
20 слайдів

Презентація

*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
**згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
media@ckp.in.ua
pro.ckp.in.ua, ckp.in.ua
www.facebook.com/checkpoint.ukraine

Веб-розробка
Web-developing

Ми надаємо комплекс готових веб-рішень для малих і великих проектів будь-якої
стадії готовності. Від початкової, коли є лише ідея, що потребує розробки,
створення інструментів та просування, до заключної, коли ресурсу необхідна
тільки підтримка.
Послуга*

Опис

Сайт-візитка

це візитівка бренду, яка висвітлює
діяльність компанії, презентує прайслист та контактні дані. Швидкі в
розробці та порівняно недорогі

Корпоративний
сайт

головний робочий інструмент
бізнесу. Крім інформації про
компанію, має унікальні інтерактивні
функції для клієнтів і співробітників:
форми заявок, особисті кабінети,
каталоги продукції

Сайт-вітрина

інтернет-вітрина — сайт-каталог із
можливістю замовлення або без неї.
Містить інформацію про товари і
послуги: фото, опис,
характеристики, ціни. Ідеальне
рішення для виробника, який працює
через дистриб'юторів, або для
інтернет-підприємця початківця

Інтернетмагазин

повноцінна платформа для торгівлі
в інтернеті. Крім, каталогу, контактів
та можливості замовлення містить
низку додаткових інструментів для
підвищення продажу. Зручний і
вигідний як для початківця, так і для
досвідченого підприємця

*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
** згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
media@ckp.in.ua
pro.ckp.in.ua, ckp.in.ua
www.facebook.com/checkpoint.ukraine

Ціна**

від $ 300

від $ 450

від $ 450

від $ 600

Послуга*

Лендинг

Опис

це посадочна сторінка, що продає
конкретний товар або послугу
потенційному покупцеві, який зайшов
за конкретним посиланням. Зазвичай
це одна сторінка з великою кількістю
графіки та інших засобів залучення
уваги: анімації, незвичайних шрифтів,
контрастних схем

Адаптація сайту

робимо ваш сайт зручним для
перегляду користувачами на всіх
видах пристроїв (ПК, телефони,
планшети тощо)

Композитний
сайт

технологія, що дозволяє скоротити
час генерації сторінки до половини
секунди або менше. Таке
завантаження сторінки непомітне
для користувачів та підвищує
рейтинг сайту у пошуковику

Погодинна
робота
*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
** згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
media@ckp.in.ua
pro.ckp.in.ua, ckp.in.ua
www.facebook.com/checkpoint.ukraine

Ціна**

від $ 300

від $ 150

від $ 150

від 15 $/год

Робота з текстом
Text formats

CKP.IN.UA – це бізнес-ресурс зрозумілої та розумної аналітики, статей,
оглядів, інфографіки, результатів досліджень і журналістських
розслідувань як прихованої чи відкритої реклами вашого бізнесу й
особистого бренду. Все, що ви бачите на нашому сайті, ми створюємо
самі — від текстів до відео.

Пишемо унікальні тексти
Статті, огляди, стратегії, поради та замітки про найважливіше у
вашому бізнесі, маркетингу, фінансах і про вас особисто. Проводимо
журналістські розслідування та створюємо яскраві спецпроекти про
вас і ваш бренд.
Дайте своїй аудиторії компетентну інформацію та достовірні факти.
Повідомте (з нашою допомогою) про те, що відомо тільки вам і що має
знати кожен. Будьте лідером думок та переконайте всіх у своєму
професіоналізмі й експертності.

Створюємо візуальний контент
Ми малюємо зрозумілі інфографіки, створюємо чартікли (публікації з
великою кількістю графіків і схем), створюємо презентації винятково
під ваші цілі, пишемо огляди, розробляємо тести про ваш особистий
бренд та бізнес.

Проводимо журналістські розслідування
Ми виводимо на чисту воду конкурентів і викриваємо ворогів.
Захищаємо особисте життя, бізнес та інтереси, відновлюємо репутацію
компанії та особистого бренду.

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
media@ckp.in.ua
pro.ckp.in.ua, ckp.in.ua
www.facebook.com/checkpoint.ukraine

Ми використовуємо нативну (приховану) та відкриту рекламу брендів, товарів і
послуг й уводимо цю рекламу в такі формати:
Послуга

Опис

Рекламні
тексти

професійні копірайтери пишуть зрозумілі та
переконливі тексти про ваш бренд, товар
або послугу

Стаття, огляд

складаємо перелік тем, які найбільш точно
вам підходять. Ви обираєте тему, а ми
пишемо статтю чи огляд вашого бренду,
продукції або послуги

Тест

створюємо цікаві та корисні тести,
інтегруємо нативну рекламу вашого бренду

від 40 $

Опитування

складаємо опитувальник, інтегруємо
нативну рекламу вашого бренду, продукту
або послуги

від 40 $

Інфографіка

малюємо інфографіку, засновану на ваших
знаннях, брендах, товарах або послугах

Доповідь, звіт

фаховий спічрайтинг та написання текстів
ваших доповідей і звітів

від 20 $/
1000 знаків

Редагування

якщо у вас уже є стаття, примітки або
нариси та будь-який інший текст, ми
доповнюємо та редагуємо його

від 5 $/
1000 знаків

Журналістське
розслідування

проводимо розслідування резонансних
подій, спорів і конфліктних ситуацій

Розміщення на
сайті ckp.in.ua

розміщення тексту з одним посиланням на
сайт вашої компанії

*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
**згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
+38 096 171 55 11
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Ціна*

15 $/
1000 знаків

від 10 $/
1000 знаків

від 30 $

за
домовленістю

50 $

Реклама в інтернеті
Digital Marketing

Послуга*

Опис

Створення та
просування
сторінок у
соцмережах

Facebook
YouTube
Instagram

Google-реклама

розробляємо рекламну стратегію,
визначаємо бюджет рекламної кампанії та
формуємо добірки рекламних оголошень у
пошуковій системі

Розробка чатботів

E-mailрозсилання

розробка інтерактивних чат-ботів для
вашого сайту та сторінок у соцмережах

•
•
•
•

Розміщення
наданих текстів

підготовка шаблона листа
html-верстання
збір e-mail-адрес відповідно до
тематики
розсилання листів

від 500 $

за
домовленістю

від 600 $

від 800 $/
100 листів

на наших ресурсах

від 50 $

на сторонніх ресурсах

від 100 $

*остаточна вартість послуги формується після затвердження технічного завдання
**згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
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Ціна**

Посилання у текстах публікацій на ckp.in.ua
Відкрите вічне гіперпосилання на сайт компанії в тексті статті (зокрема брендове)
— 29,99 $*

Відкрите вічне гіперпосилання на сайт компанії в ліді (підзаголовку) статті (зокрема
брендове) — 32,99 $*

Відкрите вічне гіперпосилання підпису в кінці статті — 32,99 $*

Відкрите вічне гіперпосилання в підписі під фото (зокрема брендове) — 32,99 $*

*згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
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Банерна реклама на ckp.in.ua

Розташування рекламних банерів на сторінці текстової публікації

Формат

Ціна*

Банер 320х250

29,99 $ за 1000 показів або 0,99 $ за клік

Банер 728х90

29,99 $ за 1000 показів або
0,99 $ за клік
у середині публікації

9,99 $ за 1000
показів або 0,5 $
за клік
у кінці публікації

Банер Tower Format 320х250+
Це банер будь-якої висоти, але із заданою шириною

44,99 $ за 1000 показів або 1,99 $ за клік

Банер Full Page*

69,99 $ за 1000 показів або 1,99 $ за клік

*тільки на екранах 1920х1080+

*згідно з курсом Національного банку України на день створення рахунку

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
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Для тих, хто бажає більшого
Ми проводимо ексклюзивні дослідження, результати яких оформлюємо в
яскравих спецпроектах — окремому унікальному форматі публікацій на
сайті.

Це формат для тих, хто прагне відрізнятися від інших й отримувати
максимум від аудиторії нашого ресурсу. До того ж ми просуваємо
спецпроекти на наших сторінках у соцмережах — ви отримуєте
потенційних клієнтів за межами сайту

Якщо у вас залишилися питання, будемо раді відповісти на них по e-mail:
media@ckp.in.ua і телефону: +38 096 171 55 11.

Київ, вул. Почайнинська, 25/49
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