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"ЛАСУН" (lasoon.net) - портал, присвячений ресторанам, кафе, барам, 
піцеріям та іншим смачним точкам Києва та інших великих міст України. Це 
ресурс, який дозволяє користувачам легко і швидко знаходити інформацію 
про цікаві їм заклади або події в ресторанному житті міста. Портал 
зарекомендував себе як надійне і адекватне джерело, що подає зважену і 
достовірну інформацію. 
 
Мета порталу Ласун - надати відвідувачам ресторанів можливість швидко 
знайти потрібний їм заклад й достовірно оцінити його на відповідність своїм 
вимогам. 
 
Вся БАЗОВА інформація про ресторани розміщується на порталі Ласун 
абсолютно БЕЗКОШТОВНО для ресторанів, причому синхронно на трьох 
мовах (укр., рос., англ.). Більш того, безкоштовний пакет розміщення 
періодично розширюється за рахунок додавання сервісів, які раніше 
відносилися до комерційних пакетів (порівняння актуальних можливостей 
пакетів розміщення). 
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Вітрина порталу - головна сторінка, на 
якій відображаються анонси та новини 
про події та акції, що відбуваються в 
різних ресторанах. Це особливо 
корисно для закладів, що мають 
підвищену медійну активність. Ці ж 
анонси та новини видно і на сторінці 
кожного ресторанного бренду. Всі 
новини розносяться за тематичними 
рубриками, найбільш актуальні з яких 
винесені у вигляді окремих посилань 
«Гарячі теми» в топі порталу. Афіши 
подій оформлені у вигляді окремої 
рубрики «ПОДІЇ»,  що забезпечена 
календарем. Як правило ми 
використовуємо у якості джерела 
новин пости на сторінці ресторану на 
Фейсбуці, але відбираємо лише ті, що 
мають інформаційну цінність. Також ми 
продукуємо власний новинний 
контент.  
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Переваги розміщення новин на нашому порталі: 
• оперативність - новини з'являються на порталі як правило протягом 
декількох годин з моменту публікації; 
• затребуваність інформації з боку користувачів - завдяки потоку актуальних 
ресторанних новин багато користувачів регулярно переглядають новини на 
порталі (у кожної новини в правому верхньому куті є лічильник переглядів); 
• структурованість - у нас весь потік новинної інформації розбивається на 
окремі рубрики (новина може з'являтися тільки в одній з рубрик, за 
виключенням рубрики «Події», де можуть дублюватись новини з інших 
рубрик); 
• юзабіліті - головні актуальні рубрики винесені в окреме новинне підміню, 
розміщене під головним меню; всі останні новини видно в правій колонці 
"Гарячі новини" (на компьютері) на будь-якій сторінці, крім головної і 
менюшной;  
• читабельність - ми публікуємо всі надіслані макети з урахуванням 
структури новини - якщо матеріал великий, ми розбавляємо його 
фотографіями для читання тексту; при великій кількості фото ми публікуємо їх 
в галереї внизу новини. 
• інтерактивність -  кожну новину користувач може лайкнути або поділитись 
нею в соцмережах;  
• охоплення аудиторії - приблизно 25 тис. сторінок з новинами 
проглядається щотижня (врахуйте вузьку спеціалізацію аудиторії). 
 

КАТАЛОГ 
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Каталог - одна з найважливіших 
складових порталу. Це сторінки зі 
списками ресторанних брендів, 
забезпечені формою з фільтрами для 
пошуку. Зі сторінок зі списками 
користувач може перейти на анкетну 
сторінку конкретного ресторанного 
бренду. Коротка анкетна інформація 
на окремій сторінці про ресторанний 
бренд і його заклади, включаючи 
резюме, до 12 фото інтер'єру й страв 
(у слайдері), відгуки відвідувачів, 
позначку на карті, меню у вигляді 1 
PDF-файлу - розміщуються на порталі 
безкоштовно. На карті можливий 
перегляд закладів, що розташовані 
поруч із даним рестораном. Окрім 
того, зареєстровані користувачі 
можуть оцінювати сервіс, кухню та 
інтер’єр закладу. 
 
 

Портал Ласун веде свій власний Рейтинг уваги, який щотижня 
переобчислюється на базі зібраної за тиждень статистики  відкритих сторінок. 
Цей рейтинг використовується для дефолтного порядку сортування у списках 
каталогу, хоча кожен користувач може змінити його на алфавітний чи 
порядок за датою відкриття закладів. 
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ВІДГУКИ 
 

 
 
 У відгуках про заклад користувачі 
можуть додавати свої фото та 
підтягувати відео з Ютуба, оцінювати 
та скаржитись на відгуки інших 
користувачів. Відгуками користувачі 
можуть ділитися у соцмережах. 
Адміністрація порталу не заперечує 
проти використання механізму відгуків 
для самостійної реклами ресторана на 
Ласуні. 
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МЕНЮ 
 

 
 
 
Меню ресторанів на Ласуні може 
розміщуватись як у PDF-файлі 
(безкоштовний варіант), так і в базі 
сайту (комерційне розміщення). 
Меню з бази сайту забезпечені 
калькулятором, що дозволяє 
користувачам оцінити вартість візиту в 
ресторан. А в разі підписки ресторану 
на сервіс доставки за таким меню 
користувач може сформувати своє 
замовлення. Крім того, ресурс має 
систему наскрізного пошуку страв по 
меню всіх ресторанів на порталі, так 
що користувач може без зусиль 
знайти цікаві для нього страви. 
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Для просунутих закладів існує можливість платної підписки на сервіси, такі як 
розміщення новин та анонсів, докладного опису, розміщення меню в базі 
сайту, галереї, відеороликів, посилань, замовлень доставки по меню, 
замовлення банкету і т.д. 
 
Сервіс доставки дозволяє користувачам відбирати страви по меню, а також 
вибирати агентів доставки (в разі наявності декількох варіантів доставки для 
даного бренду) і здійснювати замовлення. Відстеження замовлення і зв'язок 
з рестораном при цьому покладаються на агента доставки. 
 
Портал Ласун генерує великий обсяг контенту власного виробництва: звіти 
про дегустації в ресторанах, блог про ресторани міста (за співпраці з 
блогерами), аналітика, інтерв'ю з рестораторами і шеф-кухарями, ресторанні 
огляди. Журналісти порталу беруть активну участь у заходах, що проводяться 
в ресторанах, які співпрацюють з нами: прес-ланчі, дегустації, вечірки. Для 
брендів-передплатників передбачені також партнерські програми - дегустації 
та конкурси за відгуками на порталі. 
 

 

* Приклад ресторанного огляду на Ласуні. 

Передплатниками сервісів порталу є багато ресторанів. Повну інформацію 
про наповнення порталу можна подивитися в розділі "Інфокарта сайту". 
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Ласун в соцмережах 

Щодня деякі з важливих новинних публікацій, а також оновлень в каталозі 
порталу з’являються на наших сторінках в соцмережах Фейсбук, Інстаграм та 
Твіттер.  

https://www.facebook.com/lasoon.Ukraine 

 

https://twitter.com/KievRestaurants 
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https://www.instagram.com/lasooooon 

 

Інформація та статистика ресторанів на Ласуні 

Всі передплатники на сервіси Ласуна можуть отримати доступ до системи 
управління контентом сайту для корекції анкетних даних свого бренду, а 
також доступ до статистики відкритих сторінок і зміни рейтингу уваги. 
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Демографія і статистика відвідувачів порталу 

 

 
- географія: 
92,5% відвідувачів - з України 
73,4% - з Києва; 
 
- вік: 
<18      1,9% 
18-24  12,4% 
25-34  61,6% 
35-44  9,3% 
45+     14,8% 
 
- стать: 
жін. - 67,9% 
чол. - 32,1% 

 
 

Постійний пошук та актуалізація даних ресторанів, а також розширення 
спектра надаваної інформації сприяють популярності ресурсу. Середня 
відвідуваність на місяць за даними Google Analytics останнім часом щомісяця 
становить близько 25 тис. хостів і 100 тис. хітів. 

 

Пакети розміщення 

Підписка для розміщення інформації на порталі, крім безкоштовного пакету, 
має два платних - «Економ» і «Престиж». 

Порівняння пакетів розміщення 

При комерційному розміщенні передбачені знижки для корпоративних 
клієнтів, які обговорюються окремо. На сьогодні мінімальний термін 
підписки на послуги Ласуна становить квартал. 

 
Наші контакти 

+38067 3251267 (Viber) 

step@lasoon.net 

https://t.me/step_n2 (Telegram) \ 

https://www.facebook.com/messages/t/lasoon.Ukraine (Facebook Messenger) 


