Академія статей
Заощаджуємо ваш час

Написання та публікація наукових статей у виданнях, що включені
до міжнародних, вітчизняних наукометричних баз:
Scopus/ Web of science/ наукових фахових виданнях України
@a-articles.com

Які послуги ми надаємо?
Написання/публікація
статті у виданнях, що включені до
міжнародних наукометричних баз:
Scopus/ Web of science
oНаписання статті згідно Ваших побажань
oПідбір видання
oКонтроль публікації та індексації статті
oОплата публікаційного внеску

Пошук/ підбір та включення у
співавторство
статті для наступної публікації у
виданнях, що включені до міжнародних
наукометричних баз:
Scopus/ Web of science
oВключення у співавторство готової статті
Scopus/WoS
oШвидка публікація
oКонтроль за публікацію та індексацією статті
oОплата публікаційного внеску
@a-articles.com

Які послуги ми надаємо?
Написання статей та публікація у наукових фахових виданнях
України, категорія “Б”
oНаписання статті згідно Ваших побажань
oПідбір видання
oКонтроль за публікацію та індексацією статті
oОплата публікаційного внеску
Написання/Публікація статті в профільному
закордонному виданні
oНаписання статті згідно Ваших побажань
oПідбір видання
oКонтроль за публікацією
oОплата публікаційного внеску
@a-articles.com

Про компанію

“Академія статей”
Академія статей - це провідна консалтингова компанія, яка надає допомогу вченим в написанні і
публікації наукових статей в наукометричний базах даних. У нас працюють виключно кандидати та
доктори наук з усього світу. Ми надаємо допомогу в написанні і публікації наукових статей в базах
Scopus / Web Of Science / ВАК / Index Copernicus і багатьох інших.

Наше бачення
Стати лідером у наданні послуг із написання
наукових статей в Україні та країнах ЄС

+95 авторів
перевірених
кандидатів/докторів наук

Наша місія
Економити час вченим надаючи їм допомогу у написанні і
публікації наукових статей.

+311 наукових статей опубліковано
станом на 1 серпня 2021 року
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Про компанію

“Академія статей”
Наші гарантії / переваги:

Наші цінності
1. Робити роботу для клієнта так, як
робив би для самого себе
2. Любити свою справу
3. Бути професіоналом своєї справи
4. Піклуватися про свого клієнта

1.

Всі послуги надаємо індивідуально «під ключ» із врахуванням
усіх Ваших побажань.

2.

Гарантія дотримання міжнародних стандартів у сфері
написання та публікації матеріалів (структури «IMRAD», стилів
цитування та посилання в наукових роботах)

3.

Можливість публікації у наукових фахових видань України
категорії «Б», після офіційного завершення прийому
матеріалів, швидкі публікації 14 днів- 1 календарний місяць

4.

Отримання довідки про прийняття за 24 години

5.

Спеціалісти зі всього світу які є носіями англійської
мови пишуть статті для публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних Web of Science / Scopus

5. Завжди розвиватися
6. Робити роботу краще, ніж клієнт
очікував
7. Підтримувати клієнтів в будь-яких
питаннях щодо наукової діяльності

@a-articles.com

Чому варто обрати нас ?

Роботи пишуть виключно
професіонали своєї справи.
(кандидати або доктори наук)

Співпрацюємо з
науковими виданнями
та гарантія швидкої публікації

Співпраця згідно з
конфіденційним договором
про надання інформаційних
послуг

Ви спостерігаєте весь
процес роботи і
підтверджуєте його на
кожному етапі

Гарантуємо
100% конфіденційність

Безкоштовні
консультації

Наша підтримка працює
до 24:00 і готова відповісти
на будь-які запитання

Ми гарантуємо повернення
грошей, якщо не виконаємо
роботу
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Ціни на наші послуги

Написання/Публікація
статті у Scopus
Від 650$

Співавторство у
статті Scopus/Wos
Від 250$

Написання/Публікація
статті у Web of Science
Від 590$

Написання/Публікація статті
Для закордонного профільного видання
Від 230$

Написання/Публікація
статті ДАК
Від 100$

Співавторство
у статті ДАК
Від 45$
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Акційні умови
Компанія "Академія статей" із задоволенням йде на
поступки вченим пропонуючи систему знижок і акцій

Приведи друга та
отримай 7% кешбеку

При замовленні 2-х статей ДАК
оплата публікаційного
внеску 2-ї статті за наш рахунок

5% знижки на
перше замовлення

@a-articles.com

Дякуємо за увагу !
Ваша
Академія статей
Детальніше про наші послуги, особливості співробітництва на сайті:
https://a-articles.com/services/
або за телефоном: +380960671212
@a-articles.com

