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ProfiHort

КОРОТКИЙ ОГЛЯД РЕСУРСУ:  
ПРО ЩО, ДЛЯ КОГО, ТЕМАТИКА 
За рахунок оперативного подання інформації, наділяти 
українських виробників, переробників та фахівців галузі 
знаннями, необхідними для прибуткового виробництва і 
реалізації якісної та безпечної для здоров’я плодоовочевої 
продукції, що сприятиме їхньому динамічному розвитку та 
економічному добробуту України. 

Відеопрезентація проекту ProfiHort - https://goo.gl/DM5pPi

НАШІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

1. Актуальність інформації 

2. Оперативність появи новин

3. Професіоналізм команди

4.  Об’єктивність висвітлення

5. Неупередженість подачі

ВЕБ-ПОРТАЛ 
www.profihort.com

1.   Розміщення до 5 нових 

актуальних матеріалів щодня

2.  Відвідуваність – понад 1 000 

унікальних користувачів на день

3.  Середній час, проведений на 

сайті, – більше 15 хвилин

4.  Містить унікальний інтерактивний 

контент (фоторепортажі, відео/

аудіо матеріали, інтеграція з 

популярними соцмережами 

тощо)

5.  Повністю адаптований до 

комфортного перегляду на 

будь-яких мобільних пристроях

ІНТЕРАКТИВНИЙ ЖУРНАЛ 
ProfiHort

1.  Періодичність виходу – 

щомісяця

2.  Розповсюджується 

безкоштовно

3.  Понад 10 000 завантажень 

журналу з сайта на місяць

4.  Містить до 100 сторінок 

унікального цільового контенту

5.  Всі матеріали інтерактивні 

(можуть включати переходи 

на цільові сторінки, відео/

аудіоролики, швидкі e-mail 

повідомлення тощо)

6.   Читачі можуть завантажувати 

і роздруковувати журнал без 

обмежень

ЕЛЕКТРОННА РОЗСИЛКА 
ProfiHort digest

1.  Періодичність виходу – щотижня

2.  Понад 2 000 передплатників. 

Середній приріст – 10 нових 

передплатників щодня

3.  Містить огляд ТОП новин з сайта 

www.profihort.com за тиждень

4.   Можливе розміщення як 

статичних, так і анімованих 

зображень

5.  Понад 80% передплатників 

відкривають лист з розсилкою, 

з них більше 60% роблять дії з 

матеріалами розсилки (кліки/

переходи) 

Сьогодні ми можемо запропонувати вам 3 медіа-ресурси, об’єднаних під загальним брендом ProfiHort
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Преміум позиції (1-3):
1.  378х975 - 2 шт. - 2500 грн/тижд.  

Брендування бічних панелей на 
головній сторінці

2.  1149х507 - 3000 грн/тижд. 
Винесення іміджевої фотографії 
або рекламного банера на 
слайдер

3.  690х386 - 1500 грн/тижд. 
Розміщення рекламного 
банера або медіафайлу у 
верхній частині основного 
новинного блоку

Медіум позиції (4-6):
4.  690х150 - 750 грн/тижд. 

Рекламний банер над блоком 
з анонсами виставок або 
репортажами про минулі заходи

5.  690х150 - 700 грн/тижд. 
Рекламний банер над блоком 
з довідковою інформацією

6.  690х150 - 650 грн/тижд. 
Рекламний банер у нижній 
частині основного контент-
блоку

За домовленістю висота 
банерів (4-6) може бути 
змінена, але їх ширина завжди 
фіксована і має становити 690 
пікселів.

Банери в правій колонці (7-8):

7. 330x330 - 750 грн/тижд. 
Квадратний банер під  
“ТОП новин”

8. 330х475 - 1250 грн/тижд.
Вертикальний банер у нижній 
частині колонки

За домовленістю висота банерів 
(7-8) може бути змінена, але їх 
ширина завжди фіксована і має 
становити 330 пікселів

Фіксування рекламних статей 
на преміум позиціях  
у рубриках (9-11):
9. Блок заходів – 1250 грн/тижд.

10.  Блок переробки –  
1000 грн/тижд.

11.  Блок реалізації –  
1000 грн/тижд. 

У разі розміщення статті в 
галузевій рубриці існує можливість 
“прив’язати” її на певний час (від 
1 тижня до 1 місяця) до преміум 
позиції (велика фотографія, 
більший заголовок, анонс статті).
За домовленістю можливе 
створення спеціалізованих 
галузевих рубрик під 
рекламодавця.

ГОЛОВНА СТОРІНКА

10 11

ВИМОГИ ДО ФАЙЛІВ: 

1. RGB

2. JPG / PNG / GIF

3. Link

Ціни вказано за тиждень розміщення статичних рекламних банерів. 
У разі зміни терміну розміщення, а також з приводу розміщення 
анімованих або нестандартних рекламних банерів, будь ласка, 
зв’яжіться з нами за телефоном:  +38 (097) 919-17-52

Приклади розташування рекламних банерів на сайті ви також 
можете подивитися в файлі Site_adv.pdf

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com
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РУБРИКАТОР

РЕКЛАМНА СТАТТЯ
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Розміщення банера в тематичній статті (12-13):

12.  690х200  - 500 грн/тижд.  
Рекламний банер внизу 
статті

За домовленістю висоти банерів (12 і 13) можуть бути змінені, але 
їх ширина завжди фіксована і має становити 690 і 330 пікселів 
відповідно.

Розміщення рекламної статті в тематичній рубриці на сайті

А.  Стаття надається рекламодавцем – 2000 грн / за 1000 знаків.  
Рекламодавець надає текст і фото для розміщення на сайті. 

B.  Стаття готується редакцією ProfiHort Media - 3000 грн/за 1000 знаків.  
Текст пише професійний журналіст, текстовий та ілюстрований матеріал узгоджується з рекламодавцем, вичитування 
помилок коректором

Тематичні рубрики/сторінки на сайті:

13.  330x330  - 500 грн/тижд.  
Квадратний банер у колонці під 
“Останні новини”

Інновації

- Технології

- Захищений ґрунт

- Ягоди

- Фрукти

- Овочі

- Горіхи

- Картопля

- Виноград

- Квіти

- Хвороби і шкідники

-  Добрива і регулятори росту

- Техніка

- Органіка

- Енергетика

- Вода

- Ґрунти

Події

- Актуально

- Виставки

- Семінари

- Репортажі

- Відео

Реєстри

- Реєстр органік

- Реєстр сортів

- Реєстр ЗЗР

-  Стандарти 
якості

Переробка і 
зберігання

-  Упаковка, 
сортування

- Логістика

- Зберігання

-  Переробні 
підприємства

Реалізація

-  Оптові ринки 
України

-  Оптові ринки 
Європи

- Супермаркети

За домовленістю можливе створення спеціальних рубрик та сторінок на сайті під конкретну тематику рекламодавця.  
Для докладної інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном:  +38 (097) 919-17-52

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com

Приклади розташування рекламних банерів на сайті ви також 
можете подивитися в файлі Site_adv.pdf
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 Звичний формат. Новітні технології.  
НЕСКІНЧЕННА КІЛЬКІСТЬ РЕКЛАМНИХ КОНТАКТІВ

Необмежений  
друк

Безкоштовний для читача

Інтерактивний 
контент

1 сторінка 
210х297

Остання 
сторінка

1/2 сторінки 
190х130 або 90х277

1/3 сторінки 
190х90 або 60х277

1/4 сторінки 
190х70 або 91х138

1/8 сторінки 
190х35 або 91х60

10000 грн

20000 грн 4000 грн 3500 грн 2000 грн

18000 грн 10000 грн 6000 грн

1 розворот 
420х297

1/2 розвороту 
420х148

Вартість розміщення рекламної статті у нашому журналі становить від  1000 грн за 1000 знаків.   
За подробицями звертайтеся, будь ласка, до нашого рекламного відділу: +38 (097) 919-17-52, i.chaika@profihort.com

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com
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Преміум позиція (1):
1.  Головний анонс тижня –  

8000 грн 
Розміщення анонсу матеріалу 
з сайта www.profihort.com 
на головній позиції – зверху 
рекламної розсилки

Звичайна позиція (2): 
2.   Краще за тиждень –  

5000 грн 
Розміщення анонсу матеріалу 
з сайта www.profihort.com 
на будь-якому місці  у блоці 
“Краще за тиждень”

Кольоровий блок (3):
3.  Акцент кольором –  

5000 грн 
Розміщення анонсу  
матеріалу з сайта  
www.profihort.com на будь-
якому місці  у кольоровому 
блоці у нижній частині 
рекламної розсилки

Рекламне оголошення (4):
4.  600х170 – 3000 грн 

Розміщення статичного 
рекламного банера у нижній 
частині рекламної розсилки

E-MAIL РОЗСИЛКА

ІНШІ ПОСЛУГИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ВИМОГИ ДО ФАЙЛІВ: 

1. RGB

2. JPG / PNG / GIF

3. Link

Приклади розміщення анонсів та рекламного банера у електронній 
розсилці ви також можете подивитися у файлі Mail_adv.pdf
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За домовленістю висота рекламного банера (4) може бути змінена, 
але його ширина є фіксованою та має становити 600 пікселів

ProfiHort Media є багатофункціональною та 

високопрофесійною командою однодумців.  

Таким чином, нам під силу виконати будь-яке бажання, 

пов’язане з вашим бізнесом. 

Створити веб-сайт або відеопрезентацію? Нема питань! 

Провести конференцію або подбати про організацію 

події? Зробимо! Надрукувати дешево та якісно будь-яку 

поліграфію? Це також до нас!

Маєте якусь особливу пропозицію?  

Звертайтеся:: +38 (097) 919-17-52, i.chaika@profihort.com

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com
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УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

ПЕРСПЕКТИВИ

17–19 КВІТНЯ 2018
КИЇВ,  
УКРАЇНА

20 КВІТНЯ 2018
ЛЬВІВ,  
УКРАЇНА

FLOWER EXPO UKRAINE

«ЯГІДНИЦТВО ТА КООПЕРАЦІЯ»

24-25  ТРАВНЯ 2018
ДНІПРО,  
УКРАЇНА

«ЯГОДИ УКРАЇНИ-2018: 
ЗАМОРОЗКА І СВІЖИЙ РИНОК»

www.flowerexpo-ukraine.com

www.berriescooperation.biz.ua

http://www.fruit-inform.com/ru/conferences/berries2018/about

1.  Створення мобільного додатка  

для журналу ProfiHort

2. Відкриття консалтингового центру

3. Розробка та реалізація готових рішень “під ключ” для 

агробізнесу в Україні

4. «Стартап-інкубатор» для інноваційних аграрних 

проектів

5.  Проект Ukrainian Fresh Valley з розвитку експортного 

плодоовочевого потенціалу України. Перегляньте 

відео https://goo.gl/bpDCKx, щоб дізнатися більше 

про проект Ukrainian Fresh Valley

Ви хочете поспілкуватися щодо наших рекламних послуг?  
Будь ласка, не соромтеся та звертайтеся до нашого рекламного відділу: +38 (097) 919-17-52, i.chaika@profihort.com

Найближчим часом команда ProfiHort Media розпочне роботу над такими проектами:

Та ще багато цікавих ідей та пропозицій для успішної співпраці. 

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com
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ЗРОСТАЄМО РАЗОМ!

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com


