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Цільова аудиторія:
головні енергетики промислових підприємств
головні інженери й технічні директори
керівники технічних та експертних служб
Формат: електронний
Відвідування: 4895 унікальних переглядів /місяць
Вартість передплати: від 570 грн/місяць

Щомісячне виробничо-практичне
видання, яке розповсюджується
за передплатою

Ознайомся зараз
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ВАГОМИХ АРГУМЕНТІВ, чому Вам варто розмістити
рекламу в «Журналі головного енергетика»

Унікальність. Єдине спеціалізоване видання для головних енергетиків і технічних директорів
на ринку України, яке висвітлює теми підвищення рівня енергоефективності й безперебійної
роботи енергетичної служби підприємства, технічного обслуговування та ремонту
обладнання
Прямий вихід на особу, яка приймає рішення. Читачі журналу – посадові особи,
що безпосередньо відповідають за придбання нового обладнання і технічну політику
підприємства
Перевірені контакти. Спеціалізована тематика та розповсюдження журналу виключно за
передплатою гарантує «відсіювання» нецільової аудиторії та «шаровиків»
Повне охоплення. Вашу рекламу побачать як передплатники журналу, так і головні
енергетики, які отримують щомісячне інформаційне розсилання від журналу
(загалом 3940 контактів)
Гарантований результат. Надаємо статистику переглядів Вашого PR-матеріалу та переходів
на Ваш ресурс
Економія часу. З Вами співпрацюватиме група професіоналів, яка складається
з контент-менеджера, маркетолога та дизайнера. Можете бути впевнені – ми розповімо
про переваги Вашої продукції/послуг та зможемо переконати їх придбати

Замовляйте розміщення реклами на сайті: techmedia.com.ua
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ПРАЙС-ЛИСТ – 2022 на розміщення реклами у журналі на місяць
РОЗМІР/ОБСЯГ

ЦІНА, грн
(з урахуванням ПДВ)

Банер на головній сторінці

1920 × 380 px

8 000 грн

Банер під змістом видання

1070 × 280 px

5 000 грн

PR-матеріал minimal

4 500 знаків

8 000 грн

PR-матеріал normal

9 000 знаків

11 000 грн

PR-матеріал large

13 500 знаків

13 000 грн

ФОРМАТ

Рекламний пакет «Оптимальний»: банер на головній сторінці
електронної версії + PR-матеріал на 9 000 знаків

19 000 грн 13 300 грн
Знижка 30 %.

Подарунки та додаткові переваги
У разі замовлення будь-якої позиції із прайсу, включення вашої публікації в щомісячне e-mail розсилання
головним інженерам (понад 3900 унікальних робочих імейлів) та пост на сторінці продукту у ФБ у подарунок
Додаткові послуги
Підготовка PR-матеріалу про продукцію,
що випускається, та послуги, що надаються
Розробка дизайну рекламного макета/банера
Фоторепортаж, виїзд фоторепортера

від 4 500 знаків

розраховується
індивідуально

1920 × 380 px/1070 х 280 px

1000 грн/800 грн

від 10 оброблених знімків

договірна

ПРИКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

1070 х 280 px

1902 х 380 px

Банер на головній сторінці

Вимоги до

ОРИГІНАЛМАКЕТІВ

Тисніть, щоб переглянути

Банер під змістом видання

PR-стаття в кольорі

JPEG, PNG (RGB 300 dpi) або EPS (без компресії)
Шрифти в EPS-файлах – у кривих
Банер 1902 × 380 px робоча зона – 1070 px
Макети приймаються тільки українською мовою
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