ПРАЙС-ЛИСТ
діє до 30 червня 2022 року

ПРАЙС-ЛИСТ
діє до 30 червня 2022 року
Корпоративні рішення LIGA360 для компаній
Ціна за рішення
Рішення для компанії

Професійна команда

Кількість р.м.

Рішення для спеціаліста

Ціна
підключення,
грн.*

Абонентське
обслуговування**

Рішення для середнього бізнесу

LIGA360: БІЗНЕС (5 р.м.)

Юристи
Бухгалтери
HR
PR
Спеціалісти з безпеки
Керівник

до 4

від 1

LIGA360: Юрист (Преміум Корпоративний) v.2
LIGA360: Бухгалтер (Преміум Корпоративний) v.2
LIGA360: HR (Преміум Корпоративний) v.2
LIGA360: PR (Преміум Корпоративний) v.2
LIGA360: Спеціаліст з безпеки (Преміум Корпоративний)
LIGA360: Керівник (Преміум Корпоративний)

5

14 600

грн./міс.

Рішення LIGA360 для професійних команд
Ціна за рішення
Рішення для професійної команди

Професійна команда

Кількість р.м.

Рішення для спеціаліста

Ціна
підключення,
грн.*

Абонентське
обслуговування**

Рішення для юридичних департаментів, адвокатів
LIGA360: КОМАНДА ЮРИСТІВ (5 р.м.)
LIGA360: КОМАНДА ЮРИСТІВ (3 р.м.)

Юристи
Адвокати
Юристи
Адвокати

5
3

LIGA360: Юрист (Преміум Команда) v.2
LIGA360: Адвокат (Преміум Команда)
LIGA360: Юрист (Преміум Команда) v.2
LIGA360: Адвокат (Преміум Команда)

5

15 500

грн./міс.

3

9 900

грн./міс.

5
3

12 400
8 100

грн./міс.
грн./міс.

5
3

7 300
4 700

грн./міс.
грн./міс.

LIGA360: PR (Преміум Команда) v.2
LIGA360: PR (Преміум Команда) v.2

5
3

5 000
3 300

грн./міс.
грн./міс.

LIGA360: Спеціаліст з безпеки (Преміум Команда)
LIGA360: Спеціаліст з безпеки (Преміум Команда)

5
3

13 900
9 000

грн./міс.
грн./міс.

Рішення для бухгалтерських відділів компаній
LIGA360: КОМАНДА БУХГАЛТЕРІВ (5 р.м.)
LIGA360: КОМАНДА БУХГАЛТЕРІВ (3 р.м.)

Бухгалтери
Бухгалтери

LIGA360: КОМАНДА HR (5 р.м.)
LIGA360: КОМАНДА HR (3 р.м.)

HR
HR

5
3

LIGA360: Бухгалтер (Преміум Команда) v.2
LIGA360: Бухгалтер (Преміум Команда) v.2

Рішення для кадрових, рекрутингових та HR-команд
5
3

LIGA360: HR (Преміум Команда) v.2
LIGA360: HR (Преміум Команда) v.2

Рішення для комунікаційних та PR-команд
LIGA360: КОМАНДА PR (5 р.м.)
LIGA360: КОМАНДА PR (3 р.м.)

PR
PR

5
3

LIGA360: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ (5 р.м.)
LIGA360: СЛУЖБА БЕЗПЕКИ (3 р.м.)

Спеціалісти з безпеки
Спеціалісти з безпеки

Рішення для служби безпеки
5
3

Рішення LIGA360 для спеціалістів
Ціна за 1 робоче місце
Рішення для спеціаліста

Опис продуктів

Продукти LIGA360

Ціна
підключення,
грн.*

Абонентське
обслуговування**

Рішення для керівника компанії
LIGA360: Керівник (Пакет Преміум) v.2 /
LIGA360: Керівник (Преміум Корпоративний)
LIGA360: Керівник (Пакет Професійний) v.2
LIGA360: Керівник (Пакет Базовий) v.2
1

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTR AGENT
SEMANTRUM
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTR AGENT
CONTR AGENT

Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (750 карток, 150 моніторингів)
Тариф "Базовий" 1 тема: Система медіа-моніторингу і контент-аналізу
Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (750 карток, 150 моніторингів)
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (750 карток, 150 моніторингів)

1

4 288

грн./міс.1

1

3 474

грн./міс.1

1

1 000

грн./міс.1

1

4 200

грн./міс.

1

2 600

грн./міс.

1

2 200

грн./міс.

1

1 400

грн./міс.

3,6

3 158

грн./міс.

3,4

2 877

грн./міс.

На період першої передоплати абонентського обслуговування надається доступ до продукту SMS-МАЯК Тариф "Опція 1" (1 об'єкт моніторингу)

Рішення для юристів
LIGA360: Юрист (Преміум) /
LIGA360: Юрист (Преміум Корпоративний) v.2 /
LIGA360: Юрист (Преміум Команда) v.2

LIGA360: Юрисконсульт (Професійний)

LIGA360: Юрист (Професійний) v.2

LIGA360: Юрист (Базовий)

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTRACTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTRACTUM
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTRACTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН

Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Автоматизація укладання та виконання договорів
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Тариф "Юрист Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для юриста, адвоката
Автоматизація укладання та виконання договорів
Тариф "Verdictum": Пошук та аналіз судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Тариф "Юрист Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для юриста, адвоката
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Тариф "Юрист": Аналіз та моніторинг змін правового поля для молодшого юриста
Автоматизація укладання та виконання договорів
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка

Рішення для адвокатів, помічників адвоката

LIGA360: Адвокат НААУ Преміум Старт /
LIGA360: Адвокат (Преміум Корпоративний) /
LIGA360: Адвокат (Преміум Команда)

LIGA360: Адвокат НААУ Преміум

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
REPORTAX
LIGA:BOOK
Заходи ВША НААУ
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
REPORTAX
LIGA:BOOK
Заходи ВША НААУ

Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Сплата податків та подання звітності ФОП через бот
Тариф "Бізнес": Пошук та просування юридичних послуг (профіль, PR-публікації та ін.)
16 залікових балів
Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Сплата податків та подання звітності ФОП через бот
Тариф "Бізнес": Пошук та просування юридичних послуг (профіль, PR-публікації та ін.)
10 залікових балів

ПРАЙС-ЛИСТ
діє до 30 червня 2022 року

LIGA360: Адвокат НААУ Професійний Старт

LIGA360: Адвокат НААУ Професійний

LIGA360: Адвокат НААУ Базовий Старт

LIGA360: Адвокат НААУ Базовий

LIGA360: Помічник Адвоката НААУ

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
REPORTAX
LIGA:BOOK
Заходи ВША НААУ
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
REPORTAX
LIGA:BOOK
Заходи ВША НААУ
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
LIGA:BOOK
Заходи ВША НААУ
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН
LIGA:BOOK
Заходи ВША НААУ
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
VERDICTUM
CONTR AGENT
ЮРИСТ&ЗАКОН

Тариф "Юрист Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для юриста, адвоката
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Сплата податків та подання звітності ФОП через бот
Тариф "Бізнес": Пошук та просування юридичних послуг (профіль, PR-публікації та ін.)
16 залікових балів
Тариф "Юрист Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для юриста, адвоката
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Сплата податків та подання звітності ФОП через бот
Тариф "Бізнес": Пошук та просування юридичних послуг (профіль, PR-публікації та ін.)
10 залікових балів
Тариф "Юрист": Аналіз та моніторинг змін правового поля для молодшого юриста
Тариф "Verdictum": Пошук та аналіз судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Тариф "Базовий": Пошук та просування юридичних послуг (профіль, PR-публікації та ін.)
16 залікових балів
Тариф "Юрист": Аналіз та моніторинг змін правового поля для молодшого юриста
Тариф "Verdictum": Пошук та аналіз судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка
Тариф "Базовий": Пошук та просування юридичних послуг (профіль, PR-публікації та ін.)
10 залікових балів
Тариф "Юрист Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для юриста, адвоката
Тариф "PRO": Пошук, аналіз та прогнозування судових рішень
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Юридична аналітика та експертна підтримка

5,8

2 286,5

грн./міс.

3,6

2 083

грн./міс.

1

1 670

грн./міс.

1

1 480

грн./міс.

3,6

1 583

грн./міс.

1

3 400

грн./міс.

1

1 500

грн./міс.

1

1 000

грн./міс.

1

1 480

грн./міс.1

1

1 100

грн./міс.

1

2 800

грн./міс.

1

1 530

грн./міс.

1

1 900

грн./міс.

1

950

грн./міс.

1

4 288

грн./міс.1

1

550

грн./міс.1

1

1 800

грн./міс.

Рішення для бухгалтерів

LIGA360: Бухгалтер (Преміум) /
LIGA360: Бухгалтер (Преміум Корпоративний) v.2 /
LIGA360: Бухгалтер (Преміум Команда) v.2

LIGA360: Бухгалтер (Професійний)

LIGA360: Бухгалтер (Базовий)

LIGA360: Бухгалтер Самозайнятий v.3

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
ВІСНИК МСФЗ
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
REPORT
CONTR AGENT
ІНТЕРБУХ
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
REPORT
CONTR AGENT
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
REPORT
CONTR AGENT
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
REPORT
CONTR AGENT
ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ
ІНТЕРБУХ

Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Аналітика з питань МСФЗ
Бухгалтерська аналітика та експертна підтримка
Тариф "Базовий": 1 консультація на міс.
Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Бухгалтерська аналітика та онлайн-сервіси
Тариф "Бухгалтер Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для бухгалтера
Бухгалтерська аналітика та експертна підтримка
Тариф "Базовий": 1 консультація на міс.
Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Тариф "Бухгалтер Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для бухгалтера
Бухгалтерська аналітика та експертна підтримка
Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Тариф "Бухгалтер Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для бухгалтера
Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Тариф "Базовий": 1 консультація на міс.
Бухгалтерська аналітика та онлайн-сервіси

1

На період першої передоплати абонентського обслуговування надається доступ до продукту SMS-МАЯК Тариф "Опція 1" (1 об'єкт моніторингу)
Тариф "Бухгалтер Проф": Аналіз та моніторинг змін правового поля для бухгалтера
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
Аналітика з питань МСФЗ
ВІСНИК МСФЗ
LIGA360: Спеціаліст з МСФЗ v.3
Електронна звітність до державних органів для юридичних осіб
REPORT
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
CONTR AGENT

Рішення для аудиторів
LIGA360: Аудитор (Преміум) /
LIGA360: Аудитор (Преміум Корпоративний) v.2 /
LIGA360: Аудитор (Преміум Команда) v.2

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
ВІСНИК МСФЗ
CONTR AGENT

Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії
Аналітика з питань МСФЗ
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)

Рішення для PR-спеціалістів
LIGA360: PR (Преміум) v.2 /
LIGA360: PR (Преміум Корпоративний) v.2 /
LIGA360: PR (Преміум Команда) v.2

SEMANTRUM

Тариф "Базовий" 1 тема: Система медіа-моніторингу і контент-аналізу

CONTR AGENT

Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)

Рішення для HR-спеціалістів
LIGA360: HR (Преміум) v.2 /
LIGA360: HR (Преміум Корпоративний) v.2 /
LIGA360: HR (Преміум Команда) v.2
LIGA360: HR (Професійний) v.2

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTR AGENT
SEMANTRUM
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTR AGENT
БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Тариф "Кадровик": Аналіз та моніторинг змін правового поля для кадровика
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Тариф "Базовий" 1 тема: Система медіа-моніторингу і контент-аналізу
Бухгалтерська аналітика та експертна підтримка
Тариф "Кадровик": Аналіз та моніторинг змін правового поля для кадровика
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (50 карток, 20 моніторингів)
Бухгалтерська аналітика та експертна підтримка

Рішення для спеціалістів з безпеки
LIGA360: Спеціаліст з безпеки (Преміум) /
LIGA360: Спеціаліст з безпеки (Преміум
Корпоративний) /
LIGA360: Спеціаліст з безпеки (Преміум Команда)
1

ІПС ЛІГА:ЗАКОН

Тариф "Прайм": Аналіз та моніторинг змін правового поля для всієї компанії

CONTR AGENT

Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (750 карток, 150 моніторингів)

SEMANTRUM

Тариф "Базовий" 1 тема: Система медіа-моніторингу і контент-аналізу

На період першої передоплати абонентського обслуговування надається доступ до продукту SMS-МАЯК Тариф "Опція 1" (1 об'єкт моніторингу)

Рішення для підприємців
LIGA360: Підприємець v.3
1

ІПС ЛІГА:ЗАКОН
CONTR AGENT
REPORT

Тариф "Підприємець": Аналіз та моніторинг змін правового поля для підприємців
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)
Електронна звітність до державних органів для ФОП

На період першої передоплати абонентського обслуговування надається доступ до продукту SMS-МАЯК Тариф "Опція 1" (1 об'єкт моніторингу)

Рішення для журналістів
LIGA360: Журналіст v.2

SEMANTRUM
CONTR AGENT

Тариф "Базовий" 1 тема: Система медіа-моніторингу і контент-аналізу
Перевірка та моніторинг ризиків з контрагентами (250 карток, 50 моніторингів)

ПРАЙС-ЛИСТ
діє до 30 червня 2022 року
Продукти LIGA360
Продукти для самостійного підключення користувачем або для додаткового включення у рішення LIGA360 після консультації з менеджером
Ціна за 1 робоче місце
Продукт LIGA360

Опис продукту

Назва тарифу

Ціна
підключення,
грн.*

Абонентське
обслуговування**

Сервіси подання електронної звітності
REPORTAX

Бот-бухгалтер для ФОП у твоєму смартфоні. Сплатить податки та подасть звітність, поки
ти розвиваєш свій бізнес

ReporTax

-

75

грн./міс.

• Формування і подання звітності до ДФС, ПФУ, ФСС, Статистики
• Облік ПДВ: реєстрація ПН/РК, АН, звірка з ЄРПН, обмін, зведена ПН
• Фінансова звітність
• Взаєморозрахунки з державою(штрафи, нарахування, пені, тощо)
• Підтримка користувачів – чат, телефонна лінія
• Аналітична звітність: перевірка ризиків, блокування ПН по УКТЗЕД/ДКПП, аналіз
ліквідності підприємства, митні декларації

252

1 860

грн./рік2

• Формування і подання звітності до ДФС, ПФУ, ФСС, Статистики
• Взаєморозрахунки з державою (штрафи, нарахування, пені, тощо)
• Підказки і алгоритми заповнення форм
• Підтримка користувачів – чат, телефонна лінія
• Шаблони первинних документів (видаткова, акт, довіреність, рахунок)

252

1 200

грн./рік2

1

336

грн./рік2

-

300

грн./міс.

-

30

грн./міс.

-

24

грн./міс.

-

24

грн./міс.

• Профіль компанії або спеціаліста (інформація про компанію, представництва, сфери
практик, контактні дані, логотип та корпоративна обкладинка, сертифікати і нагороди,
ключові слова для SEO-оптимізації)
• Відгуки та рекомендації колег
• Інформація про співробітників: ПІБ, фото, посада, освіта, спеціалізації, нагород

-

Вільний
доступ

Преміум

Включає опції тарифу "Старт" та додатково:
• Розміщення інформації про:
- 8 послуг (перелік, вартість)
- 8 вакансій та щомісячна розсилка дайджесту вакансій на учасників каталогу
- 10 клієнтів (назва, лого, опис угод, відгуки)
• Медійні та рекламні можливості:
- 60 публікацій на рік в каталозі Liga:BOOK
- 6 публікацій на рік у виданнях ЛІГА:ЗАКОН (БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ЮРИСТ&ЗАКОН,
ІНТЕРБУХ, ВІСНИК МСФЗ)
- 12 публікацій на рік з профілю в стрічці новин Юрліга
- показ автоматичного динамічного банера на новинних майданчиках Бізнес,
Бухгалтер, Юрліга в блоці з 4 банерів, на весь період дії тарифу
- посилання на публікації в сторонніх ЗМІ

-

12 000

грн./рік3

Бізнес

Включає опції тарифу "Старт" та додатково:
• Розміщення інформації про:
- 15 послуг (перелік, вартість)
- 12 вакансій та щомісячна розсилка дайджесту вакансій на учасників каталогу
- 20 клієнтів (назва, лого, опис угод, відгуки)
- розміщення відео
• Медійні та рекламні можливості:
- 180 публікацій на рік в каталозі Liga:BOOK
- 12 публікацій на рік у виданнях ЛІГА:ЗАКОН (БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ЮРИСТ&ЗАКОН,
ІНТЕРБУХ, ВІСНИК МСФЗ)
- 24 публікації на рік з профілю в стрічці новин Юрліга
- показ автоматичного динамічного банера на новинних майданчиках Бізнес,
Бухгалтер, Юрліга в блоці з 4 банерів, на весь період дії тарифу
- посилання на публікації в сторонніх ЗМІ
- 2 інтерв’ю на майданчиках Юрліга або Бізнес

-

6 000

грн./рік3

від 1200

-

грн./захід

1

500

грн./міс.

Юрособи-платники ПДВ

REPORT
Юрособи-неплатники ПДВ

Вся звітність для фізосіб-підприємців, підтримка в чаті

ФОП
2

Ціна враховує знижку 10% за оплату абонентського обслуговування на період 12 місяців

Cервіс моніторингу реєстраційних дій
Інформування власника про подані реєстратору заявки на проведення будьяких реєстраційних дій щодо його об’єктів нерухомого майна
Інформування фізичних і юридичних осіб про зміну статусу об’єктів у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
Інформування власника і користувачів земельних ділянок на етапі проведення
реєстраційних дій

Опція 2
Опція 1
SMS-МАЯК

Земля

Інформування іпотекодержателя про будь-які реєстраційні дії щодо обєктів
нерухомого майна, переданих йому в іпотеку, ще на стадії подачі заяви і до
прийняття відповідного рішення реєстратором

Іпотека

Національний каталог професійних юридичних послуг

Старт

LIGA:BOOK
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Ціна враховує знижку 10% за оплату абонентського обслуговування на період 12 місяців

Центр професійної освіти
Заходи Академії ЛІГА:ЗАКОН

АКАДЕМІЯ ЛІГА:ЗАКОН
Вебінари Академії ЛІГА:ЗАКОН

Доступ до онлайн-сервісу замовлення окремих заходів згідно з графіком та вартістю
участі на сайті academy.ligazakon.net
Доступ до онлайн-сервісу ВЕБІНАРИ АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН на умовах абонентського
обслуговування для користувачів рішень LIGA360. В межах оплаченого періоду
надається можливість переглянути 3 вебінари щомісяця: рекомендований
інформаційний вебінар на гарячу тематику, навчальний вебінар по роботі в екосистемі
LIGA360 та практичний вебінар на вибір з графіку АКАДЕМІЇ ЛІГА:ЗАКОН на сайті
academy.ligazakon.net

ПРАЙС-ЛИСТ
діє до 30 червня 2022 року
Продукти LIGA360
Продукти для додаткового включення у рішення LIGA360 після консультації з менеджером
Ціна за 1 робоче місце
Продукт LIGA360

Опис продукту

Назва тарифу

Ціна
підключення,
грн.*

Абонентське
обслуговування**

Онлайн-сервіс персонального консультування

ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ

Особистий експерт

• Зручний онлайн-сервіс для отримання професійної відповіді
• Прямі посилання на необхідні нормативно-правові документи у відповідях.
• Вичерпні письмові відповіді на нагальні запитання від експертів-аналітиків
ЛІГА:ЗАКОН
• Можливість поставити запитання в режимі 24/7

від 800

-

грн./конс.

• Глибина стартової ретроспективи – 1 міс.
• Глибина накопичувальної ретроспективи – 6 міс.
• Базові фільтри: ЗМІ, персони, бренди, географія
• Групування публікацій у сюжети
• Розсилки дайджестів на пошту та алерти в Telegram
• Графіки та експорт публікацій у Word та Excel

100

4 500

грн./міс.

100

7 200

грн./міс.

100

10 800

грн./міс.

100

14 400

грн./міс.

• 25 автотегів
• Глибина стартової ретроспективи – 3 міс.
• Глибина накопичувальної ретроспективи – 24 міс.
• Підключення за запитом додаткових до 5 web-джерел, до 50 каналів соцмереж.
Включає усі опції тарифу "Легкий" та додатково:
• Автоматичне визначення тональності, фокусності (ролі об’єкту моніторингу),
прогнозних охоплень
• Розсилка по збережених запитах користувача
• Розсилка автоматичних звітів у Word та Excel
• Масові операції з публікаціями (зміна тональності, ручне тегування)

100

6 000

грн./міс.

100

9 600

грн./міс.

100

14 400

грн./міс.

100

19 200

грн./міс.

• 100 автотегів
• Глибина стартової ретроспективи – 9 міс.
• Глибина накопичувальної ретроспективи – 36 міс.
• Підключення за запитом додаткових до 15 web джерел, до 150 каналів соцмереж.
Включає усі опції тарифу "Базовий" та додатково:
• Стандартний дашборд з інтерактивною інфографікою

100

8 000

грн./міс.

100

12 800

грн./міс.

100

19 200

грн./міс.

100

25 600

грн./міс.

• 100 автотегів
• Глибина стартової ретроспективи – 9 міс.
• Глибина накопичувальної ретроспективи – 36 міс.
• Підключення за запитом додаткових до 15 web джерел, до 150 каналів соцмереж.
Включає усі опції тарифу "Базовий" та додатково:
• Дашборд по галузі: кількісне та якісне порівняння з конкурентами

100

14 000

грн./міс.

100

18 800

грн./міс.

100

25 200

грн./міс.

100

31 600

грн./міс.

100

див. прим.4

Система медіа-моніторингу і контент-аналізу
Легкий 5 тем
Легкий 10 тем
Легкий 15 тем
Легкий 20 тем
Базовий 5 тем
Базовий 10 тем
Базовий 15 тем
Базовий 20 тем
Професійний 5 тем
Професійний 10 тем
Професійний 15 тем
Професійний 20 тем
Галузевий 5 тем
Галузевий 10 тем
Галузевий 15 тем
Галузевий 20 тем
SEMANTRUM
персональний онлайн-сервіс моніторингу всіх типів ЗМІ та
соцмедіа з додатковими можливостями (медіа-аналіз,
тональність, репутація, PR-метрики, маркетингові
дослідження, звіти з візуалізацією даних). У будь-якому пакеті
доступні всі джерела інформації: більше 14 000 інтернет-ЗМІ,
сайтів з відгуками, сайтів з вакансіями, більше 400 друкованих
ЗМІ, телеканалів, радіостанцій; основні соціальні мережі

Корпоративний

• Необмежена кількість робочих місць
• до 1000 автотегів
• Глибина стартової ретроспективи – від 12 міс.
• Глибина накопичувальної ретроспективи – від 60 міс.
Включає усі опції тарифу "Базовий" та додатково:
• Індивідуальний дашборд з інтерактивною інфографікою
• Розподіл тематичних рубрик на декілька окремих робочих кабінетів з різними
налаштуваннями та правами доступу користувачів
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Для великих компаній та установ з розгалуженою структурою, для забезпечення комплексним медіа-моніторингом співробітників різних напрямків у компанії або для реалізації
складного за форматом та глибиною ретроспективи проекту. Можуть бути налаштовані або розроблені спеціальні компоненти чи модулі до системи під замовлення на
договірних засадах. Вартість визначається в залежності від кількості робочих місць та пошукових запитів абонентів. За додатковою інформацією звертайтесь у відділ продажу.

Додаткові опції
Легкий: Дашборд індивідуальний
Базовий: Дашборд індивідуальний
Професійний: Дашборд індивідуальний
Галузевий: Дашборд індивідуальний
Легкий: Тема додаткова
Базовий: Тема додаткова
Професійний: Тема додаткова
Галузевий: Тема додаткова
Переклад публікацій
Безліміт користувачів
25 автотегів
Пошук у медіа-архіві 6 місяців

5

Індивідуальний дашборд з інтерактивною інфографікою (додатково до основного
тарифу)

Додаткова тема моніторингу (доступно користувачам рішення LIGA360, у складі
якого вже є продукт SEMANTRUM)
Переклад публікацій під час експорту у Excel та Word (на англ., рос., укр.)
Доступ в аккаунт для необмеженої кількості користувачів
Додаткові 25 правил тегування публікацій
Довільний пошук у медіа-архіві
• Пошук у медіа-архіві глибиною до 6 місяців (2 робочих місця, до 5000
5
документів на місяць)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 000
4 000
5 000
5 000
800
1 200
1 600
6 400
1 000
500
300

грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.
грн./міс.

1

5 000

грн./міс.

Пошук у медіа-архіві 12 місяців

• Пошук у медіа-архіві глибиною до 12 місяців (3 робочих місця, до 15000
документів5 на місяць)

1

9 000

грн./міс.

Пошук у медіа-архіві 24 місяців

• Пошук у медіа-архіві глибиною до 24 місяців (4 робочих місця, до 30000
документів5 на місяць)

1

15 000

грн./міс.

Під документом мається на увазі перегляд або експорт повного тексту документа

Особливі умови
Тема моніторингу - це інформаційний запит, який описує один об'єкт моніторингу і може стосуватися, наприклад, бренду компанії, продукту, персони і т.д. Розмір
інформаційного запиту у одній темі не може перевищувати 2000 символів. Кількість публікацій у одній темі не може перевищувати 50 тис. публікацій на місяць - при
перевищенні ліміту рекомендується скорегувати інформаційний запит

Система перевірки та моніторингу бізнес-партнерів
CONTR AGENT API
дозволяє отримувати інформацію про юридичних, фізичних
осіб та ФОП в автоматичному режимі та інтегрувати дані
контрагентів безпосередньо до інформаційних систем
компанії (CRM, 1С, SAP, АБС та інше). За потреби у перегляді
більшої кількості карток контрагентів звертайтесь у відділ
продажу

5 000

до 5 000 карток контрагентів до перегляду на місяць

-

8 250

грн./міс.

10 000

до 10 000 карток контрагентів до перегляду на місяць

-

15 400

грн./міс.

36 000 12 міс.

до 36 000 карток контрагентів до перегляду на рік

-

54 000

грн./рік

60 000 12 міс.

до 60 000 карток контрагентів до перегляду на рік

-

90 000

грн./рік

*«Ціна підключення» - первинна ліцензія на право використання програмного продукту.
**«Абонентське обслуговування» – продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту. Передоплата за Абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці.
Повторні платежі за Абонентське обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна збільшується на 20%.

ПРАЙС-ЛИСТ
діє до 30 червня 2022 року

ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ТА УМОВИ ОПЛАТ
1. Ціни вказано в гривнях без ПДВ. Видача та продовження дії ліцензії на право використання
комп’ютерної програми є постачанням програмної продукції в розумінні пункту 26¹ підрозділу 2 розділу
ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та звільняється від оподаткування ПДВ.
2. Ціни вказано без урахування акцій, умови яких зазначаються окремо.
3. «Ціна підключення» — первинна ліцензія на право використання програмного продукту. «Абонентське
обслуговування» — продовження дії ліцензії на право використання програмного продукту.
4. Передоплата за абонентське обслуговування проводиться за 3 місяці. Повторні платежі за Абонентське
обслуговування сплачуються щонайменше за 3 місяці. В разі потреби сплачувати за місяць, ціна
збільшується на 20%.
5. При оплаті абонентського обслуговування на період від 12 місяців діє знижка 10%, яка застосовується
до суми абонентського обслуговування (не включаючи ціну підключення) після врахування інших
можливих знижок.
6. Вартість рішення LIGA360 для професійної команди розраховується як сума вартості рішень LIGA360
для спеціалістів із додатковою економією, яка відображена у кінцевій ціні рішення в цьому прайс-листі.
7. Вартість корпоративного рішення LIGA360 для компанії розраховується як сума вартості рішень LIGA360
для професійних команд із додатковою економією, яка відображена у кінцевій ціні рішення в цьому
прайс-листі.
8. Корпоративним рішенням LIGA360 для компанії вважається набір від 5 робочих місць, який включає
рішення LIGA360, як мінімум, для трьох різних спеціалістів (юрист, бухгалтер, керівник тощо). Рішення
LIGA360 для професійної команди включає щонайменше 3 робочих місця.
9. Продукти LIGA360 не продаються окремо від рішення LIGA360 за винятком тих випадків, коли вони
можуть бути підключені користувачем самостійно через систему оплати картою або автоматичного
формування рахунку.
10. Продукти ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРТ, SEMANTRUM, CONTR AGENT API можуть бути додатково включені до
рішення LIGA360 тільки після консультації і за допомогою менеджера.

