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Про нас

Проект засновано у 2011 роц . У
2013 роц запущено оф ц йний
веб-сайт - один з перших в
Уарнет на под бну тематику.
Сайт розрахований на широку
читацьку аудитор ю та м стить
велику к льк сть нформац йноанал тичних текст в. Основн
тематики: культура, стор я,
генеалог я, етнолог я,
мистецтво, звичаї, традиц ї,
л тература.

«СПАДЩИНА ПРЕДКІВ» всеукраїнський культурносторичний, науковопопулярний, просв тницький
нтернет-портал, присвячений
вивченню, збереженню та
популяризац ї культурної,
сторичної та духовної
спадщини України.
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Ріст відвідуваності веб-сайту spadok.org.ua по даним системи Google
Analytics за останній календарний (2019-2020). Відвідувачі в осному
переходять на сайт із соціальних мереж та пошукових систем. Цільова
аудиторія в основному географічно знаходиться з найбільших міст
України: Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, в середньому віком від 20-ти
до 60-ти.
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ВІК

Переваги сп впрац з нами
◉ Орган чне SEO. Ми ретельно ◉ Охоплення аудитор ї. На
адаптували сайт п д пошуков
системи, що дало значний
прир ст в дв дуваност . Не
користуємося накрутками чи
ншими ман пуляц ями - у нас
т льки жива ц льова аудитор я,
переважно з України. 90%
в дв дувач в приходять з
пошукових систем та
соцмереж.

нашому сайт є все, що
потр бно для нтелектуального
розвитку людини - в д стор ї та
ф лософ ї до медицини й
туризму, не т льки. Завдяки
такому широкому спектру, нас
читають українц практично
будь-якої стат , в ку та статусу.

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ

НАС ЦИТУЮТЬ ЗМІ
На наш сайт підписуються громадські діячі та активісти, нас цитує Вікіпедія,
посилаються освітні установи і музеї (Національний педагогічий університет імені
М.П.Драгоманова, Київський університет Б.Грінченка, Міжнародний центр
української мови, Національний науково-природничий музей та ін.), а також засоби
масової інформації: "5 канал", "Радіо Свобода", "Високий Замок", "Репортер", "Голос
Карпат", "032", "Гал-Інфо", "ДZЕРКАЛО MEDIA", "Правда - Івано-Франківськ", "Версії",
"Всвіті", "Фото Львів", "UAmodna", "Народний Оглядач", "Національний портал Аратта",
"I-UA TV" та інші.
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