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Що таке віджети

Яндекс.Віджет – це невеликий блок з вашим
контентом , який відвідувачі можуть встановити 
на головну  сторінку Яндекса.

Люди встановлюють віджети цікавих їм сайтів, щоб 
постійно бачити оновлення.

Понад 10% відвідувачів головної сторінки Яндекса 
вже користуються віджетами.

Приблизно 14% відвідувачів Яндекса в Україні 
користуються віджетами.
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Головна сторінка Яндекса з віджетами



Віджети – джерело трафіку

Віджет – це:

- точка входу на ваш сайт для користувача, 
який встановив собі віджети;

- один із масових каналів поширення 
контенту (10-15% аудиторії Яндекса)

- по суті, простий html-блок або RSS-потік, 
його створення не потребує спеціальної 
розробки.
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Ефективність віджетів

• Близько 4 млн переходів на тиждень з 
віджетів.

• Середній CTR новинного віджета – 6% 
(більше, ніж у блоці Яндекс.Новин на 
головній сторінці).

• Посилання з віджета перевіряються на 
віруси – додаткова безпека для вашого 
сайту.
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Статистика популярних новинних віджетів
Назва віджета, 
адреса сайту

Користувачів Переходи на 
сайт за добу

CTR за добу

Football.ua
http://football.ua/

3619 3490 10,1%

Курси обміну валют 
http://finance.i.ua/

3355 1494 5,25%

Новини ТСН.ua в Україні
http://ru.tsn.ua/ukrayina/

3300 2546 9,15%

СЕГОДНЯ.ua
http://www.segodnya.ua/

2290 1786 10%

Новини Уряду України
http://www.kmu.gov.ua/

2280 1003 5.86%

Кримінальні новини
http://kriminal.tv

1800 993 5%

Робота в Україні
http://www.work.ua

1700 2879 19.2%

Подробности.ua
http://podrobnosti.ua/

1622 1113 8,22%

Корреспондент.net
http://korrespondent.net/

1500 1066 7,7%

http://football.ua/
http://ru.tsn.ua/ukrayina/
http://ru.tsn.ua/ukrayina/
http://www.segodnya.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://kriminal.tv/
http://www.work.ua
http://korrespondent.net/
http://korrespondent.net/


Від чого залежить ефективність

• від якості подання інформації у 
віджеті;

• правильної рубрикації;

• ваших зусиль стосовно реклами 
віджета на сайті;

• розташування в Каталозі віджетів.

Тепер докладніше про кожен пункт.
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Подання інформації

• Ілюстрації, обсяг 
тексту, розмір віджета, 
дизайн.

• Оновлюваність та 
актуальність 
інформації.

• Можливість 
настроювання 
користувачем «під 
себе» (рубрики, 
кількість новин тощо)
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Структурування контенту

• Окремі віджети за рубриками, 
регіональними виданнями, 
спецпроектами.

• «Найбільш клікабельне». 
Краще «Топ-новин», ніж «Усі 
останні новини».

• Використання не лише 
текстового контенту (+ відео, 
аудіо, фото), блогів, авторських 
колонок тощо. 
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Просування віджета вами

• Рекламувати встановлення віджетів 

- банерами

- посиланнями в кінці новини

- банер при переході з Яндекс.Новин

- у розсилках новин, на сторінках RSS , інших форматів 
експорту тощо

11





13



14



Просування віджета Яндексом

• Популярні віджети Яндекс рекламує додатково: в 
результатах пошуку на навігаційні запити (наприклад, 
«назва видання»).

• Регіональні віджети показуються в кожному регіоні 
промоблоком на головній сторінці. Промоблок містить 
віджети міста/регіону/країни. Для того, щоб віджет 
потрапив в регіональну програму, необхідна наявність 
регіонального контенту.

• Розміщення віджета в Каталозі віджетів.
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Рекламний блок для користувачів із регіонів

Місто чи Країна
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У результатах пошуку
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У каталозі віджетів
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Важливо

Створюючи віджет, потрібно дотримуватися 
правил – це прискорить процес модерації. 
Правила можна прочитати тут:

http://wdgt.yandex.ru/rules/.
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До речі, навіщо це все Яндексу

Віджети – це спосіб:

• відповідати на «непоставлені» питання, адресно 
подаючи якісний контент, який цікавить користувача;

• зробити головну сторінку кориснішою для 
конкретного відвідувача.
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Питання, які часто виникають

• Як створити віджет?
http://wdgt.yandex.ru – конструктор, 
правила, документація.

• Як потрапити в каталог або в регіональну 
програму, від чого залежить ранжування в 
каталозі? – з головної сторінки Яндекса

Клуб розробників віджетів: 
http://clubs.ya.ru/widget-api/
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Дякую за увагу! Питання?

Роман Іванов

support@web-widgets.yandex.ru
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