Тарифні плани

діють з 01.06.2019

38 (044) 331 11 60
https://promo.semantrum.net

Усі тарифні плани містять моніторинг усіх типів ЗМІ та необмежену кількість повідомлень

ЛЕГКИЙ

БАЗОВИЙ

ПРОФЕСІЙНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ

2 000 грн/міс.

8 000 грн/міс.

16 000 грн/міс.

вартість визначається
індивідуально

2 теми моніторингу
(мінімальний період
підписки - 3 місяці)
Автоматичне визначення
тональності повідомлень

10 тем моніторингу

25 тем моніторингу

Індивідуальне рішення для
великих компаній

Усі функції пакету "Легкий"
та:

Усі функції пакету
"Базовий" та:

Необмежена кількість тематик
та згадувань

Автоматичне виявлення
персон, брендів, компаній

Автоматична класифікація
повідомлень (до 20 тегів)

Автоматична класифікація
повідомлень (до 100 тегів)

Багаторівнева інтерактивна
інфографіка

Функція масової ручної
Графіки та діаграми для бліцкласифікації повідомлень
аналізу інформації
(необмежено)

Функція ручної корекції
тональності повідомлень

Розгорнуті медіа-звіти під
індивідуальні потреби

Експорт повідомлень у
WORD, EXCEL

Визначення охвату
публікацій

Експорт повідомлень у
WORD, EXCEL з перекладом
укр., рос., англ. мовами

Додаткові PR-метрики,
притаманні саме Вашій
компанії

Виявлення дублюючих та
схожих повідомлень

Індивідуальна інтерактивна
Експорт готових аналітичних інфографіка - дашборди, які
звітів у WORD, EXCEL
налаштовуються під
замовника

Доступ до медіа-архіву

E-mail розсилка за Вашим
розкладом

Збережені запити та
розсилки по них на e-mail та
у Telegram

Персональний консультант

Унікальні налаштування
системи

Підтримка користувачів:
онлайн-чат, телефон 24/7

Персональний аналітикВиїздне навчання по роботі
консультант та менеджер
з системою
проекту

За умови підписання річного контракту надається знижка 10% від суми контракту

Довільний пошук у медіа-архіві
Пошуковий медіа-архів Semantrum накопичується з 1998 року. Щодня у медіа-архів додаються близько300 тис. нових
повідомлень з ТБ, радіо, друкованих ЗМІ, Інтернет ЗМІ.
Доступ до медіа-архіву може бути докуплений до будь-якого з тарифних планів або придбаний як окрема самостійна
послуга.
Послуга

Кількість документів для
перегляду* або експорту
текстів /міс.

Вартість,
грн./міс.

Пошук у медіа-архіві
до 1000
2000
глибиною до 6 місяців
Пошук у медіа-архіві
до 3000
5000
глибиною до 12 місяців
Пошук у медіа-архіві
до 6000
8000
глибиною до 2 років
*Під переглядом документа мається на увазі перегляд або експорт повного тексту документа
Для пошуку у медіа-архіві глибиною більше 2 років або для формування одноразових добірок документів із медіа-архіву звертайтеся
за тел. +38 044 331-11-60 або e-mail sales@semantrum.net

