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ЩОМІСЯЦЯ на сторінках журналу:

• Розповідаємо про екологічні новини, 
екологічне законодавство, його оптимізацію, 
будуємо діалог між державою та бізнесом 
у сфері еко

• Пишемо про екотехнології, розумні міста, 
відповідальний бізнес і спільноти в галузі 
сталого розвитку

• Популяризуємо ековиробництво, екобізнес, 
корпоративну соціальну відповідальність 
та успішний досвід

• Консультуємо зі складних питань, 
допомагаємо у веденні екологічної звітності

• Розповідаємо про порушення екологічного 
законодавства та їх наслідки

• Створюємо спільно з партнерами платформу 
для обміну ідеями і передовим досвідом

• Публікуємо думки про чисті технології 
для сталої ділової співпраці

ОСНОВНІ РУБРИКИ журналу:

ЕКОЛОГІЧНІ НОВИНИ І НОУ-ХАУ

ЕКОЛОГІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО

MADE IN UA

ЖИТТЯ В ТИЛІ ЕКО

CASE STUDY

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ ТА ЕКОПЛАТЕЖІ

ЕКОНОМІКА VS ЕКОЛОГІЯ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ЕКОЛОГІЧНІ ПОДІЇ



ВИМОГИ
ДО ОРИГІНАЛ-МАКЕТІВ:

• Макети приймаються тільки 
у форматі TIF 300 dpi або EPS 
(без компресії)

• Колірна модель 
CMYK/grayscale

• В EPS-файлах – шрифти 
переведені у криві, вбудовані 
фото – cmyk/grayscale 300 dpi

• Розміри макета мають 
відповідати розмірам модулів 
видання з урахуванням 
вильотів на обрізування

• Важливі частини макетів, що 
йдуть на виліт, не мають бути 
розташовані ближче ніж 5 мм 
до краю обрізу

• За наявності тексту, що йде
виворотком (білі букви), 
мінімальний кегль 8 pt, 
дрібні шрифти із зарубками 
не рекомендується 
використовувати

• Тонкі чорні лінії, чорний текст
менше 14 pt, розміщені на
кольоровий плашці або фото,
повинні мати параметр 
Qverprint, аби уникнути появи 
навколо букв світлих ділянок

• Тонкі лінії не менше 0,5 pt

• Макет має відповідати 
заявленій площі. 
Роздрібнені макети, що мають 
білий фон на своїх межах,
відокремлюються тонкою 
чорною лінією або рамкою
товщиною 0,5 pt

• Претензії щодо кольору
приймаються тільки в тому 
випадку, коли рекламодавець 
надав фарбопробу з 
параметрами, що відповідають 
вимогам друкарні

NEW!

ДВОСТОРОННЯ 
ЗАКЛАДКА в журналі. 
Розмір 150x50.   

Вартість розміщення 
макету:   
одностороннє —
15 000 грн.;  
двостороннє — 
20 000 грн. 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на розміщення реклами в основному журналі (2018 рік)
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ОБКЛАДИНКИ ЖУРНАЛУ (колір)

PR-МАТЕРІАЛИ (ч/б)

ВНУТРІШНІ БЛОКИ, колір

ВНУТРІШНІ БЛОКИ, чб

1-а обкладинка

3-тя обкладинка

2-га обкладинка

4-та обкладинка

блок

блок

205 х 40

205 х 115

205 х 275

205 х 130

15 400

19 450

26 200

18 100

1/1

1/1

205 х 275

23 500

1/2

1/2

16 750

31 6001/1
(лише 

повна шпальта)

PR-cтаття, 
2 шпальти

PR-cтаття, 
4 шпальти

26 500

Серія з кількох 
публікацій 
(кілька номерів поспіль)

Узгоджується 
додатково

Залежить від 
кількості виходів

Прайс надається окремо

37 800

Генеральний партнер 
рубрики журналу

Партнер рубрики журналу

Партнер професійних 
еко-заходів весь рекл. пакет

логотип партнера

логотип партнера

15 000

11 300

Рекламний 
макет

9 450

9 450

18 900205 х 275

205 х 130

85 х 275

2/1

4/1

1/1

1/2 
(вертикаль)

1/2 
(горизонталь)

1/2 
(вертикаль)

1/2 
(горизонталь)

3 800205 х 55

205 х 55

205 х 275

205 х 130

85 х 275

банер

Рекламний макет 9 450

9 450

7 500

3 800

1/1

банер

205 х 275

205 х 275

205 х 275

ПЛОЩА РОЗМІР, мм Ціна 
з урахуванням ПДВ, грн

205 х 275

205 х 130



ДОДАТКОВІ РЕКЛАМНІ МОЖЛИВОСТІ

1   Розміщення реклами на ПОРТАЛІ — www.ecolog-ua.com

        Розміщення інформації у розділі «ПАРТНЕРИ» 
        http://ecolog-ua.com/partners

Вартість — 1 500 грн / 1 міс.
Приймається інформація до 2000 зн. 
з пробілами + заголовок і лого + про компанію + 
+ контакти.
Вимоги до лого:
• розширення — *.jpg, *.gif;
• розмір — 270 х 181 px.

       Розміщення інформації у розділі «СТАТТІ»
       http://ecolog-ua.com/articles

Вартість — 5 500 грн / 1 міс.
До інформації розділу мають вільний доступ 
відвідувачі та учасники порталу. 
Приймається інформація, що відповідає тематиці 
сайту і таким вимогам: заголовок; текст (до 5000 зн.); 
контакти.  Максимальна кількість фото — 3 шт. 
Вимоги до фото: 
• розширення — .jpg, .gif;  • розмір довільний.

        Розміщення інформації на головній сторінці
        http://ecolog-ua.com

Вартість — 8 500 грн / 1 міс.
Розмір банера 270 х 146 px (права колонка сайту)  
Вимоги до банера:  
• розширення — .jpg, .gif;  
• банери з білим фоном повинні мати рамку.

       Розміщення інформації у розділі «ПОДІЇ»
       http://ecolog-ua.com/events

Вартість — 4 500 грн / 1 міс.
До інформації розділу мають вільний доступ 
відвідувачі та учасники порталу.  
Приймається прес-реліз (пост-реліз) до 2000 зн. 
з пробілами або стисла інформація про захід:  
у матеріалах дозволяється логотип організатора, 
фотографії та інші графічні матеріали, вказувати   
контакти: телефони, адресу, e-mail, сайти 
організатора. Термін розміщення прес- і пост-
релізів чітко фіксується.  
Розмір картинки — 540 х 362 px

2   Включення рекламного блоку в розсилку професійних 
новин від порталу www.ecolog-ua.com. 

 ПОНАД 22 000 ПЕРЕДПЛАТНИКІВ. 

 Вартість блоку — 3 000 грн. 

4    Участь у професійних заходах у статусі Генерального партнера та Партнера. 
      Погоджується з менеджером додатково

5    Статус Генерального партнера проекту на рік. 
      До пакету входять всі рекламні прояви. Погоджується  з менеджером додатково. 

6    !!!  +  СПЕЦІАЛЬНА ОПЦІЯ — ЕКО-СУМКИ (з логотипом партнера)
 Вартість — 70 000 грн. / 10 000 шт.

3    Розміщення інформації на 
сторінці у facebook

 Вартість 2-х публікацій — 
1500 грн — 1 р. / тиждень 
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