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НАЙМЕНУВАННЯ «Український юрист», журнал

МОВА Українська 

ОБСЯГ ЖУРНАЛУ 60+ шпальти 202 х 266 мм, кольоровий друк, глянець

ТИРАЖ 2 000 екз.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ 1 раз на місяць, 10 номерів на рік

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ По всій Україні за передплатою, підписні агентства і прямі продажі

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Читачами газети є юристи юридичних фірм, юрисконсульти найбільших компаній, 
адвокати, нотаріуси, судді, науковці-юристи, студенти юридичних вишів та інші 
представники юридичної професії

ВИДАВЕЦЬ ПрАТ «Юридична практика»

Відділ реклами: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua
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РЕКЛАМА ПЛОЩА НА ШПАЛЬТІ (РОЗМІР БЛОКУ)

МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ 1/1 1/2 1/4

РЕКЛАМА ВСЕРЕДИНІ ВИДАННЯ ЦІНА, ГРН*

Колір 16 000 9 000 5 000

РЕКЛАМА НА 2, 3, 4-Й ОБКЛАДИНЦІ

2-га стор. обкладинки Колір 24 000 — —

3-тя стор. обкладинки Колір 20 000 — —

4-та стор. обкладинки Колір 35 000 — —

Ціни на розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у журналі «Український юрист»*

Прайс дійсний з  29.06.2021 р.

МІСЦЕ РОЗМІЩЕННЯ РОЗМІР БЛОКУ, ПІКСЕЛІ ЦІНА ЗА МІСЯЦЬ, ГРН*

РЕКЛАМА НА САЙТІ WWW.JURIST.UA

Головна сторінка, розміщення в центрі над логотипом 1024 х 90 1 800

Головна сторінка, розміщення під новинами 500 х 75 1 500

Головна сторінка, розміщення збоку 240 х 120 1 300

PR-МАТЕРІАЛИ В ОКРЕМІЙ РУБРИЦІ

«МОЯ КОМПАНІЯ» АБО «ОСОБИСТІСТЬ»
Інтерв’ю та розгорнута інформація про юридичну компанію 
або особистості у формі редакційного матеріалу 

1-ша обкладинка + 
4 сторінки всередині 

видання
45 000

«ПРЕАМБУЛА»
Вступне слово представника юридичної компанії  
до основної теми номера

Фото + текст 
до 1000 зн. 6 000

«СУДОВА СПРАВА»
Аналітичний матеріал про актуальну гучну судову справу  
юридичної компанії

4 сторінки  
всередині видання 20 000

«ПРОБЛЕМА»
Стаття від юридичної компанії на проблемну тему в правовому аспекті

4 сторінки  
всередині видання 17 000

«НОВИНИ»
Розміщення новинних матеріалів і пресрелізів юридичних компаній

Фото (логотип) + 
 текст до 1500 зн. 3 000

«КОМЕНТАР»
Коментарі до статей номера

Фото + текст 
до 1500 зн. 5 000

«У ВІЛЬНИЙ ЧАС»
Розміщення рекламних матеріалів на такі теми:
автомобілі, комп’ютерна техніка, спорт, відпочинок та ін.

1 сторінка 8 000

2 сторінки 10 000

«POST SCRIPTUM»
Завершальна стаття номера в стилі есе на вільну тему від юридичної 
компанії

фото + текст  
до 4000 зн. 7 000

*Усі ціни вказано в гривнях.
З 1 липня 2014 року ПрАТ «Юридична практика» є платником єдиного податку. 
Виготовлення PR-матеріалу або оригінал-макета — 20% від вартості реклами.

ДІЄ ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК!

1/2
(171 х 112 мм)

1/4
(171х 54 мм)

ОБКЛАДИНКА
1/1

(202 х 266 мм)
+ відступи з кожного боку 

по 5 мм

(розмір макета до друку
212 х 276 мм)

ШПАЛЬТА
1/1

(202 х 266 мм)
+ відступи з кожного боку 

по 5 мм

(розмір макета до друку
212 х 276 мм)

Вимоги до файлів: до верстки приймаються повністю підготовлені макети. Формат макета повинен відповідати розміру рекламної площі видання.  
Aбсолютно всі тексти, щоб уникнути непередбачених ситуацій, має бути переведено «в криві».  
Усі кольори, іменовані інакше, ніж Cyan, Magenta, Yellow і Black, будуть конвертуватися в CMYK без попередження.

Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам і мати роздільну здатність 300 dpi (для CMYK) і 600 dpi (для Grayscale).  
Можливе тільки збереження в TIF (без компресії, без застосування шарів і без альфа-каналів). 

Векторні зображення повинні відповідати реальним розмірам і бути збереженими в EPS (Illustrator 10). Output resolution 2400 dpi.  
Сучасні методи накладення елементів, прозорості, тіні тощо у векторних програмах має бути переведено в растр. (300 dpi CMYK).

Відділ реклами: 
(099) 290-12-44 
Reclama@pravo.ua
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