
Платформа
для покупки

будівельних матеріалів



ibud.ua – це найбільш відвідуваний інтернет-ресурс в категорії будівництва.

Платформа ibud.ua об’єднує виробників, постачальників та покупців будівельних матеріалів з 
метою вирішення задач кожного із них.

Щомісяця компанії отримують більше 70 000 дзвінків та  замовлень через платформу ibud.ua на 
загальну суму 131 млн 673 тис. грн*. 

1 000 0001 080

Маркетингова дистрибуція  
в Інтернеті

Готове рішення для побудови 
системи продажів

Зручний спосіб купити  
будівельні матеріали

*дані ibud.ua за квітень 2016 року  

Виробники Торгуючі компанії Користувачі
щомісяця 

500 +

Про проект



Як працює 
ibud.ua

Звідки приходять користувачі? 
прямі 

заходи

70 000
дзвінків та замовлень

Компанії отримують готових до  
здійснення покупки клієнтів

1 000 000 
 Користувачів

На платформі ibud.ua 
користувачі проходять
шлях від пошуку до покупки: 
шукають товар, порівнюють 
ціни, обирають постачальника і 
купують. 

пошукові 
системи

PR- 
заходи

соціальні 
мережі

рекламні 
кампанії

Вибір товару 

Порівняння цін 

Покупка
телефонний дзвінок,  

запит зворотнього дзвінка, 
онлайн-замовлення,  

e-mail- запит.



Що ми пропонуємо вашій компанії?

ДОДАТКОВІ ПРОДАЖІ



Створення  
Інтернет-
Магазину

Наповнення  
продукцією із бази 

від 500+ виробників 

Обслуговування
клієнтівЗАДАЧА КОМПАНІЇ

ДОДАТКОВІ
ПРОДАЖІРЕЗУЛЬТАТ

Періодична 
актуалізація цін та

асортименту

Аудиторія покупців:
1 000 000 користувачів

щомісяця

Як це працює?
РОБОТА IBUD.UA



*Залежить від виду діяльності та обраного пакету. 

Дані ibud.ua станом на квітень 2016 року

Що ви отримаєте?

Компанії, представлені на ibud.ua, 
отримують від 50 до 400 дзвінків 

та замовлень щомісячно*



Переваги

Спеціалізований 
будівельний ресурс

Найбільша цільова 
аудиторія користувачів 

Швидкий запуск

Готовий до роботи  
Інтернет-магазин  

з продукцією 

Актуалізація цін і 
номенклатури 
від виробників

Продажі по всій  
Україні



Вже майже рік ми користуємося послугами ibud.ua. Зауважень до платформи не-
має. Менеджер завжди готовий допомогти з будь-якими питаннями, що виникають. 
Спостерігається стабільне зростання трафіку, а найголовніше — стабільно є замов-
лення і розміщуватись вигідно. Затрати на платний пакет окупають себе за декіль-
ка місяців. Однозначно будемо продовжувати співпрацювати. 

Варяник Віталій,
спеціаліст з просування проекту amf.com.ua,

компанія «Art Metal Furniture»

За весь час співпраці з платформою ibud.ua я переконалась – це команда професіо-
налів! Окрім того, що ibud.ua постійно удосконалює та розвиває свій функціонал, до-
даючи нові можливості та налаштування, платформа стабільно тримається в ТОП-і 
пошукових систем, просуваючи таким чином своїх клієнтів. Також хочу відмітити 
індивідуальний підхід до кожного клієнта. Глибоко вникаючи у поставлені задачі та 
цілі, вони оптимізують рекламну кампанію, пропонують широкий спектр варіантів 
досягнення поставлених цілей, відслідковують ефективність та своєчасно корегу-
ють просування. 

Лідія Ташмухамедова,  
маркетолог, торгова мережа «Техноніколь»

З нами працюють:

Що про нас говорять? 



advertising@ibud.ua

(044) 360-20-07
(093) 408-78-28
(067) 247-86-55
(095) 406-20-92

                                      ibud.ua

Контакти

http://ibud.ua/

