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Святослав

Tata Motors змусила цього 
року весь світ говорити про 
себе шанобливо після пові-
домлення про підготовку 
до виробництва автомобіля 
за $2500. А недавно тут 
заявили про готовність вже 
через рік виготовляти 
автомобілі, які поставлять 
крапку в залежності від 
нафти. Показово, що мова 
йде не про електродвигун, 
водневе авто і навіть не про 
гібрид. На думку індійсь-
ких конструкторів, всі 
подібні системи мають 
недоліки. Геніальне, як 
завжди, просте – енергію 
потрібно брати з повітря, 
вірніше, стислого повітря. 

Якщо все, що обіцяє 
Tata, здійсниться, то люд-
ство справді почне забува-
ти, що таке нафта. «Товар-
на» машина, найімовірні-
ше, отримає назву Onecat. 
Це буде п'ятимісний одно-
об'ємник з кузовом зі скло-
пластику. Вага такого авто-
мобіля становитиме всього 
350 кілограмів, а кошту-
вати він буде близько п'яти 
тисяч доларів США. Пор-
шні силового агрегата 
Onecat штовхатиме пові-
тря, яке подається під 

тиском із спеціальних кар-
бонових баків, інтегрова-
них в шасі автомобіля. Для 
поліпшення ефективності 
такого двигуна при русі на 
великі відстані повітря 
перед подачею в циліндри 
підігріватиметься спеці-
альним пальником. Тим 
самим розробники плану-
ють збільшити його тиск, 
пише «24».

При експлуатації авто-
мобіля в місті «дозапра-
витися» можна буде на 
спеціальних станціях, де 
потужний компресор зака-
чає необхідну кількість 
повітря менш ніж за три 
хвилини, або вдома за 
допомогою вбудованого 
компресора, який живи-
ться від побутової електро-
мережі.

ІНДІЙЦІ ПРИДУМАЛИ,
ЯК ЇЗДИТИ НА ПОВІТРІ

230 к. с. Це на 15% вище, ніж у 
його попередника «Гольфа Піре-
ллі».

Оновлена модель розганяється 
до 243 км/год. Коробка передач – 
шестиступінчаста. Випускають 
дві версії – тридверну і п'яти-

дверну.
Продаж нової версії «гольфа» 

почали з Великої Британії. Кош-
тує від 22,55 тис. фунтів стерлін-
гів, або 44,4 тисячі доларів. Тепер 
«Фольксваґен» розробляє нову 
модель, дешевшу на 10 тисяч 
доларів.

Німецька компанія «Фольксва-
ґен» випустила оновлену версію 
хетчбека – «Гольф GTI». Він має 
двигун об'ємом 2 л і потужністю 

ЗБІЛЬШИВ ШВИДКІСТЬ«ГОЛЬФ» 

За матеріалами «Газети по-українськи»

Продажі Volkswagen Scirocco почнуться в 
кінці літа

У Женеві відбулася прем'єра нового 
спортивного купе Volkswagen Scirocco, під 
час якої були оприлюднені технічні 
характеристики і ціна автомобіля. 

Scirocco, продажі якого почнуться в кінці 
літа цього року, буде комплектуватися 
чотирма двигунами – одним дизельним і 
трьома бензиновими. 140-сильний турбо-
дизель відзначається низькою витратою 
палива – 5,4 л/100 км – і розганяє купе до 

максимальних 207 км/год. Лінійка бензи-
нових агрегатів представлена двигунами 
потужністю 122, 160 и 200 кінських сил. 
Коробка передач DSG може бути встано-
влена в шести- або семиступінчастій 
версії.

Купе відзначається чотирма повно-
цінними спортивними сидіннями і знач-
ним об'ємом багажника – 292 л. Адаптивне 
керування шасі змінює настройки підвіски 
залежно від стилю керування. У Німеччині 
Volkswagen Scirocco коштуватиме від 
21740 євро, повідомляють avtoNews.

ПРОДАЖІ VOLKSWAGEN SCIROCCO
ПОЧНУТЬСЯ В КІНЦІ ЛІТА

Замість моделі «Пасат» німецький вироб-
ник авто «Фольксваґен» розробив нову 
модифікацію – «СС». Розшифровують це 
як «комфорт-купе». Змінять також компле-
ктацію легковика.

Авто обладнуватимуть турбодизелями на 
140 або 170 к. с. Також пропонуватимуть 
бензинові агрегати потужністю 160 або 
300 к. с. «Фольксваґен СС» отримає 
адаптивну підвіску та панорамний скляний 
дах. «СС» буде на 5 см нижчим і на 3 см 
ширшим за «пасат».

В українські автосалони «Фольксваґени 
СС» надійдуть наприкінці року, повідо-
мили в автоцентрі «Атлант-М Лепсе», що 
на столичному бульварі Лепсе. Коштува-
тимуть вони від 50 тисяч доларів, 
повідомляє «Газета по-українськи».

 

«ФОЛЬКСВАҐЕН»
МАТИМЕ СКЛЯНИЙ ДАХ
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вість сісти за кермо свого 
першого автомобіля.

Здійснити купівлю в групах 
може будь-який громадянин 
при пред'явленні українського 
паспорта, довідки про при-
бутки не потрібно. Майбутній 
автолюбитель підписує кон-
тракт і має сім днів для 
обдумування й аналізу його 
умов. Якщо прийняте негати-
вне рішення, компанія зобо-
в'язується повернути гроші. 
Вступний внесок становить 
3% від вартості авто. Усі 
бажаючі придбати автомобіль 
об'єднуються у групи за прин-
ципом подібності моделей або 
сум. Група є закритою, тобто 
ніхто більше не зможе до неї 
приєднатися. Максимальний 
термін, на який укладається 
договір, – сім років. Протягом 

цього часу кожен член групи 
повинен отримати автомобіль. 
Швидше за всіх автомобіль 
отримує той, хто зробить 
більшу кількість внесків за 
меншу тривалість часу, тобто 
оплатить більшу частину вар-
тості автомобіля наперед.

На жаль, цей бізнес поки що 
не регулюється законом, хоча 
й розроблено вже три законо-
проекти, кожен з яких експер-
тною групою Верховної Ради 
визнаний таким, що вимагає 
доопрацювання. Поки ж закон 
не прийнято, компанії працю-
ють, керуючись Цивільним 
кодексом.

Поки що завдяки такій схемі 
продажу купують автомобілі 
10-15% населення. Макси-
мальної планки продажу 
оператори цього ринку дося-
гнуть при збільшенні кіль-
кості таких купівель до 20%.

За матеріалами Avtonews

Бажання придбати новий 
автомобіль є практично в 
кожного, але не кожний може 
собі це дозволити. За даними 
компанії «Філдес Україна», 
яка надає послуги адміні-
стрування купівель у групах 
під торговою маркою Car 
Credit, переважна більшість її 
клієнтів – люди з прибутком 
від 600 до 1800 грн. Більшість 
із тих, хто отримав автомобіль 
завдяки цій системі, не в змозі 
сплатити третину від вартості 
автомобіля як перший внесок, 
як це вимагають у банках. 
Тому вони звертаються до 
систем, подібних Car Credit. 
Так, пенсіонери міняють свою 
побиту життям «копійку» на 
новенькі ВАЗ, Daewoo, ЗАЗ 
«Славути» і Chevrolet, а 
студенти отримують можли-

БАНКИ
– вибрати необхідний автомобіль, дізна-
тись про ціну і повідомили банку. Банк-
кредитор розгляне дані і складе графік 
платежів, за яким ви повинні будете пога-
шати кредит;

– піти в салон, написати заяву і заповни-
ти анкету. Зібрати документи, які вимагає 
банк;

– банк кілька днів приймає рішення;
– якщо банк погоджується надати вам 

кредитну суму, то буде укладений договір 
купівлі-продажу між продавцем, покуп-
цем і банком-кредитором. Одночасно має 
бути підписаний договір між банком-кре-
дитором і позичальником з приводу того, 
як буде наданий кредит;

– перевести передоплату на рахунок, 
відкритий на продавця транспортного 
засобу;

– сплатити за постановку автомобіля на 
облік у МРЕО. Після цього банк-кредитор 
отримає техпаспорт, талон техогляду 
автомобіля і номерні знаки;

– підписання документів на оформлення 
даного автомобіля під заставу банку. Па-
ралельно відбувається страхування авто-
мобіля. Зазвичай страхову компанію 
обирає банк-кредитор;

– після того, як банк видає вам кредит, 
ви повинні внести суму, яка залишилася, 
на рахунок продавця;

– нарешті найприємніше – ви отримуєте 
авто і всі документи на нього.

За матеріалами bankportal.ru.

КУПІВЛЯ У ГРУПАХ:
СІМ РОКІВ І АВТО ВАШЕ

ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ НА АВТО –
З ЧОГО ПОЧАТИ?
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Автомобіль можна зро-
бити неповторним. Допо-
могти в цьому можуть тю-
нінг та аерографія. Аеро-
графія – це один з художніх 
прийомів, а саме нане-
сення за допомогою аеро-
графа – «повітряної кисті» – 
зображення на якусь повер-
хню. Аерографія на авто-
мобілях – справжнє мис-
тецтво, дуже своєрідне, 
досить нове та усе більш 
популярне. Аерографія ро-
бить автомобіль ексклюзив-
ним, підкреслюючи його 
модель і дизайн, стиль і 
характер власника. Крім 
того, автомобіль із малюн-
ком складніше викрасти – 
він стає помітним для пере-
хожих, автомобілістів та 
охоронців порядку.

Застрахувати такий авто-
мобіль можна, але є деякі 
нюанси. При страхуванні 
додаткового устаткування 
страхова сума встановлю-
ється виходячи з його спра-
вжньої вартості, яку можна 
визначити як суму витрат 
на придбання та встанов-
лення устаткування.

Тюнінг автомобіля – ще 
один спосіб зробити авто-
мобіль більш оригіналь-
ним, неповторним, швид-
кісним. Тюнінг буває зов-
нішнім, коли на машину 
встановлюються спойлери 
або пластиковий обвіс, і 
глибоким, коли вдоско-
налення стосуються дви-
гуна, підвіски і навіть 
кузова. У першому випад-
ку застрахувати автомобіль 
нескладно, а в другому – 
можливі варіанти. Звичай-
но, якщо глибокий тюнінг 
зроблений всесвітньо відо-
мими AMG або Brabus, то 
страхування автомобілів 
нічим не відрізняється від 
страхування менш «заряд-
жених» серійних моделей. 
А от якщо автомобіль був 
тюнінгований у гаражі, то 
не кожна страхова компа-
нія укладе з її власником 
договір автоКАСКО.

Загалом самовиразитися 
автомобілістові, як і рані-
ше, можна, але при страху-
ванні треба бути готовим до 
того, що до індивідуального 
автомобіля і його власника 
при страхуванні і підхід 
буде індивідуальний.

За матеріалами
strahovka.in.ua

ЯК ЗАСТРАХУВАТИ АВТОМОБІЛЬ
З ТЮНІНГОМ ТА АЕРОГРАФІЄЮ

Цей вид страхування передбачає виплату 
компенсації у випадку, якщо Ваш 
автомобіль отримав будь-які пошкод-
ження. Слід пам'ятати, що виплата 
компенсації відбувається далеко не у 
кожному випадку і далеко не завжди у тому 
об'ємі, в якому би Вам хотілося її отримати. 
Щоб уникнути несподіваного розчару-
вання, пам'ятайте, що перелік випадків, у 
яких Вам мають заплатити компенсацію, а 
також методика розрахунку самої суми 
компенсації, регламентується договором 
страхування та дуже часто не відповідає 
Вашим очікуванням...

Практично всі страхові компанії встано-
влюють перелік обмежень, які доволі часто 
не очевидні навіть професіоналу. Вони 
згодом можуть стати дуже неприємним 
сюрпризом для клієнта. Наприклад, якщо 
розглядати страхування автомобілів, то 
деякі страхові компанії встановлюють 
досить високу норму амортизаційного 
зносу авто, яка буде, згідно з запропо-
нованим договором, вирахувана із нале-
жного Вам відшкодування. Таким чином, 
отриманих грошей може вистачити лише 
на частковий ремонт автомобіля, усе інше, 
незважаючи на наявність страховки, дове-
деться сплачувати з власної кишені. 
Навряд чи Вам хотілось би придбати одну 
із описаних страховок, знаючи наперед про 
подібні недоліки.

Багато компаній навмисно залишають у 
договорі місця, що припускають подвійне 
трактування чи невизначеність, що дозво-
ляє, у випадку настання збитку, втягнути 
клієнта у безконечні дебати, в результаті 
яких він або взагалі відмовиться від 
відшкодування, або, виявившись у безви-
ході, «погодиться» на компроміс, навряд чи 
вигідний для нього.

Навіть якщо 
Ви змогли ви-
брати «ідеаль-
ний» договір 
страхування,  
що повністю 
влаштовує Вас 
як клієнта, чого 
в нашій пра-
ктиці взагалі 
ще ніколи не 
було, то не слід 

забувати, що Вам ще необхідно грамотно 
вибрати страхову компанію, яка Вам цей 
договір запропонує. Відверто кажучи, саме 
з цього треба починати, інакше Ви можете 
залишитись з чудовим договором на руках, 
проте отримати відшкодування за ним Вам 
так і не вдасться. Краще мати договір з 
наперед відомими винятками та обмежен-
нями, наданий надійною компанією, аніж 
ідеальний договір від компанії, яка з малою 
вірогідністю виконає свої зобов'язання по 
договору.

СТРАХУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ
(КАСКО)

 За матеріалами consorsis.com.ua
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АВТОМАГАЗИНИ

Запчастини до іномарок
тел. (0342) 71-20-85
(050) 597-91-38, (098) 292-82-04
вул. Шухевича, 14, м. Івано-Франківськ

магазин «Мотор-ІФ»

Продаж старих запчастин,
нові запчастини під замовлення
тел. (0342) 50-37-25
(050) 83-79-559, (067) 98-97-060
вул. Целевича, 34, м. Івано-Франківськ

автошрот «Ауді»

Сервісний центр мототехніки 

вул. Крайківського, 1, м . Івано-Ф ранківськ
моб. 8 096 851-9-567

• продаж мототехніки
«ERISKAY»

www.eriskay.com.ua

кредит
гарантія 2 роки
або 6 000 км пробігу   

• сервіс мототехніки
технічне обслуговування
ремонт

зниж
ка

10%

Запчастини до іномарок
тел. (0342) 50-62-52
e-mail:vip-avto@bigmir.net 
вул. Тисменицька, 313А, м. Івано-Франківськ
(по дорозі на Тисменицю)

магазин «VIPавто»

Продаж, встановлення, реставрація
тел. (0342) 50-62-52
e-mail:vip-avto@bigmir.net 
вул. Тисменицька, 313А,м. Івано-Франківськ
(по дорозі на Тисменицю)

легкових машин. Найбільші 
кошти збиратимуть з автомобі-
лів, яким за вісім років. Хочуть 
також запровадити щорічний 
техогляд для тих же старих легко-
виків, щоб вітчизняний автопром 
зміг конкурувати з іномарками 
після зниження ввізного мита з 25 
до 10 відсотків та відміни обме-
ження за віком при імпорті. Але й 
цього недостатньо, кажуть укра-
їнські виробники. Впевнені: їх 

потрібно захистити високим ми-
том ще на кілька років. Раніше 
автопрому твердо обіцяли високе 
мито для іномарок на перехідний 
період. Та заяви нових урядовців 
насторожують, мовляв, цей пері-
од вже минув. Втім, навіть за 
одномоментного зниження мита 
не варто чекати падіння цін на 
вторинному ринку.

Експерти кажуть, що економію 
перекреслить перша реєстрація, 
що сягатиме тисяч доларів, пере-
дає ICTV.

Вже запрацювали кілька зако-
нодавчих новацій: у багато разів 
зріс податок при першій реєстра-
ції старих іномарок, набуло 
чинності екологічне обмеження 
для вантажівок, яке вже діє для 

ЩО НОВОГО НА АВТОРИНКУ?

Дніпропетровське підприємство вже 
закупило обладнання для виробництва 
високошвидкісних кордів. Торік «Дні-
прошина» вже випустила партію спеці-
альних шин під брендом Matador і 
відвантажила їх споживачам. На черзі 
– 

шини для легкових автомобілів. На 
підприємстві стверджують, що змо-
жуть виробляти до 400 тисяч шин, які 
будуть постачатися на ринок як під 
брендом Matador, так і під маркою 
«Дніпрошина». Зараз в Україні Matador 
представлений продукцією росій-
ського заводу «Омскшина», а також 
словацького походження. Тепер до них 
приєднається й український Matador.

За матеріалами Автоконсалтинг

Цього року виробник автошин – фінська компанія 
«Нокіан тайрз» – відкриє в Україні сорок шинних 
центрів. У них можна буде придбати та замінити фірмову 
ґуму. Досі її продавали лише в автомагазинах.

Для будь-якого авто запропонують кілька різновидів 
шин, запевняє директор дочірньої компанії Ігор Богда-
нов. «Наші шини мають добре зчеплення з дорожнім 
покриттям, чудову керованість, – каже він. – Крім того, у 
протекторах є антишумові порожнини, тому їдуть 
тихіше». Вартість покришки «Нокіан» – від 300 гривень.

За матеріалами «Газети по-українськи»

ФІРМОВІ ПОКРИШКИ
ПОСТАВЛЯТЬ У ШИННИХ ЦЕНТРАХ

«ДНІПРОШИНА»
ВИПУСКАТИМЕ ШИНИ MATADOR

ГЛУШНИКИ
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Купуйте у нас мастила – заміна безкоштовна
тел. (0342) 50-62-52
e-mail:vip-avto@bigmir.net 
вул. Тисменицька, 313А, м. Івано-Франківськ
(по дорозі на Тисменицю)

магазин «VIPавто»

Дешево, швидко, надійно
тел. (0342) 52-31-18, 2-44-12
вул. Степана Бандери, 60
м. Івано-Франківськ

Ремонт телерадіоапаратури

Виготовлення дублікатів.
Іменні та сувенірні номери.
тел. (0342) 78-51-75, моб. (050) 373-73-99
вул. Крайківського, 4, м. Івано-Франківськ
(на території ПП Клива)

Номерні знаки

Сталеливарні компанії «Ніппон стіл», 
JFE та «Арселор міттал» на третину 
підвищують ціни на прокатний метал. 
Після цього собівартість легковика зро-
сте більш як на 500 доларів, порахували 
в південно-корейській компанії «Хюн-
дай». Роздрібні ціни на автівки теж 
мають зрости.– Ми підвищуємо ціни на 
окремі моделі, залежно від попиту, – 
розповідає Ігор Соколов із компанії 
«Ніссан моторз Україна». – У квітні, 
наприклад, підвищили ціну на «Ніссан 
Пасфайндер». Нині авто коштує від 49,5 
тисячі доларів.

Компанія «Хонда» – один із най-
більших японських автовиробників – 
збирається відмовитися від сталі. Кор-
пуси авто робитимуть з алюмінію.

За матеріалами «Газети по-українськи»

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ
ПОДОРОЖЧАЮТЬ

Американські військові фахівці приступили до 
вивчення нових варіантів легких бронемашин для 
заміни наявного парку військових всюдиходів 
Hummer. Оцінна комісія армії США має відібрати до 
червня трьох претендентів і укласти з ними 
контракти на розробку і проведення випробувань 
дослідних зразків бронемашин.

На 

даний момент дослідні зразки представлені 
компанією Lockheed Martin, а також консорціумами 
BAE-Navistar та Northrop Grumman-Oshkosh. 
Характеристики нових машин поки не розголошу-
ються.

На створення і тестування прототипів буде відве-
дено 27 місяців. Початок серійного виробництва 
запланований на 2012 рік. Всього в рамках програми 
планується замінити до 200 тисяч позашляховиків 
Hummer.

Ряд компаній, що претендують на суперконтракт, 
заявляють про те, що вони вже зараз мають діючі 
прототипи бронемашин, які відповідають вимогам 
армії США. Повідомляється, що нова машина 
оснащуватиметься гібридним двигуном, цифровою 
кабіною, напівактивною підвіскою і модульним 
бронезахистом, який може посилюватися у разі 
потреби, повідомляє «Newsland».

АРМІЯ США ШУКАЄ ЗАМІНУ
ДЛЯ HUMMER

для різних модифікацій авто,
банери, накидки, ремонт тентів
тел. (097) 558-01-98
вул. Юності, 62-А,  м. Івано-Франківськ

Тенти

Попутній груз
Івано-Франківськ – Тернопіль
щовівторка в другій половині дня, до 1,5 т
моб. (067) 956-96-04
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АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Лукоїл, вул. Вовчинецька, 212
Лукоїл, вул. Коновальця, 219
Лукоїл, вул. Ребета, 6

КАЛУШ

Лукоїл, вул. Ринкова, 1

СТО, РЕМОНТ

Івано-Франківськ-Авто, вул. Юності, 41-А
Сага, вул. Галицька, 201
Катер, пп Катеринюк О.В., Коновальця, 264-Г
УзДеу, вул. Надрічна, 70
СТО, вул. Юності, 25

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Мегаавто, вул. Хмельницького, 107
Автоцентр-мийка, Хмельницького, 107

КАЛУШ

МАГАЗИНИ

АІС-Запчастини, вул. 
Мегатрейд, вул. Мазепи, 175-Б
Автоспектр, вул. Юності, 52
Мотор-ІФ, вул. Шухевича, 14
Автобан, вул. Довженка (автобазар)
Авто-ас, вул. Довженка (автобазар)
Автоколор, вул. Довженка, (автобазар)
Автошрот «Ауді», вул.Целевича, 34
Трак-сота, вул. Юності, 33
Автошрот, вул. Юності, 25-А

Сахарова, 38

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

Автозапчастини, вул. Юності, 25
VIPавто, вул. Тисменицька, 313
Укравтозапчастина, вул. Макухи, 2-А

КАЛУШ
Автосвіт, вул. Грушевського, 54
Автоцентр, вул. Л. Українки, 14
Калуш Лада, вул.Львівська, 6
Автокрамниця, вул.Л. Українки, 14

Івано-Франківськ-Авто, Калуське шоссе, 2
Івано-Франківськ-Авто, вул. Тичини, 50
Чері, Івано-Франківськ-Авто, Тисменицька, 210
Мазда Сага, вул. Галицька, 201
Сузукі Сага, вул. Галицька, 80
Пежо Сага, Калуське шосе, 78
Хонда Карпати-Мотор, вул. Ребета, 4-B
АвтоЗазДеу вул. Січових Стрільців, 68
УзДеу, вул. Коновальця,77
УзДеу,вул. Надрічна, 70
Інтеркомтех, Калуське шоссе, 2

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

АВТОСАЛОНИ

Салон мототехніки, вул. Юності, 21
СВ-КАР, Калуське шосе, 7
Автогама, вул. Галицька, 111
RENAULT, вул. Хриплинська, 5-А
АІС, вул. Слави Стецько, 6
СВ-КАР, Калуське шосе, 7
Автогама, вул. Галицька, 111
Renault, вул. Хриплинська, 5-А

Банзай (мотосалон), Грушевського, 10
КАЛУШ



Наклад: 60 500 примірників.
Розповсюдження: безкоштовно за юридичними
адресами, в поштові скриньки
у м. Івано-Франківськ.

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ВИДАННЯ:  

Наклад: 48 500 примірників.
Розповсюдження: безкоштовно за юридичними
адресами, в поштові скриньки та на  ринках
у районних центрах області.

Наклад: 35000 примірників.
Розповсюдження: безкоштовно у МРЕО,
на автозаправках, в автосалонах, СТО у
м. Івано-Франківськ та області.

Наклад: 5 135 примірників.
Передплата та реалізація через мережу
«Торгпреси» та інших розповсюджувачів області.

Наклад: 10 000 примірників. 
Розповсюдження: безкоштовно керівникам
підприємств у м. Івано-Франківськ
(4 000 примірників),
у районних центрах (4 500 примірників),
агропідприємствах області (1 000 примірників),
на виставках(500 примірників).

Оперативна доставка 

Адресна розсилка 

 

рекламних матеріалів в 
Івано-Франківську та районних центрах.

рекламної продукції
сільсько-господарським та переробним
підприємствам області

Проведення рекламних кампаній. Розробка
макетів, підготовка до друку та  виготовлення
рекламно-поліграфічної (візиток, календариків,
буклетів, плакатів, календарів та ін.) і сувенірної
(надрук на значках, брелках, запальничках,
чашках та ін.) продукції.

Інформаційно-довідковий сайт: новини,
приватні оголошення, бізнес-довідник та інше.
Щоденне оновлення інформації.
Медіапланування рекламних капманій в мережі
Інтернет.Інтернет-розкрутка брендів, 
торгових марок, підприємців.

e-mail: mail@salonplus.com.ua

www.salonplus.com.ua

вул. Менделєєва, 8, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018

тел.: 8 (0342) 505-105
8 (0342) 507-739

факс: 8 (0342) 505-600 

Наклад: 10 000 примірників.
Розповсюдження:безкоштовно за юридичними
адресами у м. Івано-Франківськ та
у районних центрах.
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