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МУЛЬТИПОСИЛАННЯ
ЩО ЦЕ ТАКЕ
Мультипосилання (англ. «Multiple Links»), дерево посилань - це
одне загальне посилання, яке веде на міні-сайт з декількома
посиланнями на необхідні ресурси. Такий сайт має назву
мікролендінг. Зазвичай це сайт-візитка, який містить
інформацію про володаря, посилання на веб-сайт, сторінки в
соціальних мережах, контакти.
.

НАВІЩО ПОТРІБНО

В профілі інстаграм (біографії) допускається лише одне
посилання, а посилання в публікаціях не працюють.
Мультипосилання розміщується в біо сторінки та спонукає
користувача натиснути на нього і перейти на сторінку, де
зібрана вся важлива інформація про вас (сайт, соціальні мережі,
контакти) та корисний контент (електронні ресурси, онлайнреєстрації на заходи тощо).

КОНСТРУКТОРИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИПОСИЛАНЬ
Choko.Link (Україна)
Можливості: 1 сторінка з посиланнями, до 5 блокі, статистика переходів по посиланнях

FREE / БЕЗКОШТОВНО

Clixby (Україна)
Можливості: 1 сторінка, 1 проєкт, до 5 блоків, вибір домену, своя унікальна URL-адреса
сторінки, Deep linking, статистика відвідувань та кліків, інтеграції для зворотного зв'язку.
Sendpulse (Україна)
Можливості: 1 сайт, 50 сторінок, вибір доменного імені, пошукова оптимізація (SEO),
готові шаблони сайту, передвстановлені стилі сайту, підключення Google Analytics,
загальна статистика переходів за посиланнями.
Lnk.Bio (Сінґапур)
Можливості: своя унікальна URL-адреса сторінки, необмежена кількість посилань,
вставка музики та відео.
bio.link (США)
Можливості: cтатистика відвідувачів, 15 шаблонів.
.
Linktree (Велика Британія)
Можливості: необмежена кількість посилань і настроюване дерево посилань,
аналітика.
HeyLink.me (Австралія)
Можливості: необмежена кількість посилань, аналітика, лідогенерація, шаблони
посилань в біо, меню, локації, необмежена кількість соціальних і музичних посилань.

ПРИКЛАДИ
linktr.ee

@detectormedia

lnk.bio

@suspilne.news

linkin.bio

heylink.me

@holosameryky

@ukrainer_net

СТВОРЮЄМО МУЛЬТИПОСИЛАННЯ У LINKTREE
Крок 1. Реєстрація

1. Введіть в поле "yourname" назву профілю своє сторінки ї та клікніть на кнопку "Claim your
Linktree".
АБО
2. Клікніть "Sign up free".
3. Заповніть необхідні поля: E-mail та Password.

Крок 1. Реєстрація. Розкажіть про себе

Введіть в поле "Tell us your name" повну назву своє сторінки і оберіть відповідну до вашої
діяльності категорію.

Крок 2. Підтвердіть акаунт
через електронну пошту
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Крок.3 Вивчаємо
адміністративну панель
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Відображення
мультипосилання
на мобільном.

«Links / Посилання» – відображаються посилання, які ви вже
додали.
«Appearance / Зовнішній вигляд» – налаштування
зовнішнього вигляду вашої сторінки: лого, назва профілю,
біографія (коротка інформація про вас, до 80 знаків).
«Setting / Налаштування» – в безкоштовному плані можна
додати на сторінку віджети: банер підтримки (наприклад
#StandWithUkraine), соціальні іконки (ютуб, твітер, фейсбук
тощо).
«Analitics / Аналітика» – в безкоштовному плані представлені:
загальна кількість переглядів, кліків, рейтинг переходів і час
натискання за весь період існування вашого облікового запису.
Тобто від самого початку вашого Linktree до сьогодні.
«Upgrade / Оновлення» – можливість переключитися на
інший користувацький план.

! Якщо важко працювати з англійським
інтерфейсом можна увімкнути переклад сторінки
українською в Google Chrome. Як це зробити,
читайте тут

Крок. 4 Оформлюємо Appearance/Зовнішній вигляд
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/ Профіль» – додаємо лого, назву
1 «Profile
профілю, біографію (коротка інформація про вас,
до 80 знаків).

2

/ Теми» – обираємо шаблони сторінки
2 «Themes
або налаштовуємо свій варіант: змінюємо фон за
допомогою кольорів, градієнтів і зображень.
Обираємо стиль кнопки, змінюємо шрифт.

Крок. 5 Налаштовуємо \ Setting інтерфейс
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Banner / Банер підтримки»
1 «Support
за бажанням додаємо банер підтримки
(наприклад #StandWithUkraine).

2

Icons / Соціальні і» конки
2 «Social
додаємо у вигляді піктограм посилання на

вашу електронну пошту, профілі в соціальних
мережах тощо. Обираємо позиці.
відображення (вверху\Top або внизу\ Bottom).

Крок. 6 Додаємо посилання
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Клікаємо на кнопку "Add new link"
\"Додати нове посилання",
додаємо назву, URL.

Налаштовуємо зовнішній вигляд
кнопки : за бажанням додаємо
піктограми.
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Отримуємо результат

Крок. 7 (Останній) Додаємо мультипосилання
у біографію інстаграм-сторінки
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Скопіюйте URL-адресу з правого верхнього кута
інформаційної панелі або клікніть на кнопку
"Share\ Поділитися" - посилання для поширення
буде внизу вікна.
Перейдіть в налаштування профілю інстаграмсторінки і додайте в розділ "Веб-сайт" скопійоване
посилання, збережіть зміни.
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Мультипосилання готово!
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