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Бренд, що забезпечує якісну аудиторію та масштаб
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ГОЛО В НИ Й РЕДАК ТОР

Кроки за горизонт
Перший номер у новому році – гарний привід усе обговорити. Той, хто стежив за Forbes, який
робила моя команда в 2011–2013 роках, напевно, звернув увагу: Forbes, відновлений
у 2020-му, не подібний до попереднього. Це свідома редакційна політика, і ось у чому вона
полягає.
10 років тому здавалося, що пострадянський світ здатний без особливих зусиль і жертв
трансформуватися у щось більш придатне для життя. «Бабло перемагає зло», – звучала
мантра, що докотилася з 2000-х. Потворне зрощування політики та бізнесу, згідно з цією
теорією, кане в минуле, варто тільки бізнесменам, які зрослися з владою, усвідомити, що їхнє
майбутнє – у зростанні капіталізації, а не контроль над каламутними грошовими потоками.
Вони ж не дурні й розуміють, що система нежиттєздатна, чи не так?
Знадобилися Майдан, агресія Росії – і збереження економічної несвободи в Україні на
шокуючому для європейської країни рівні, аби зрозуміти: старій собаці ні до чого нові трюки.
Можна роками переконувати капітанів олігархічного бізнесу змінити поведінку, припинити
грабувати власні компанії і душити конкуренцію. Але навіщо їм змінюватися? І чи є в них
шанси вціліти на ринку, який може звільнити будь-якого гендиректора і пустити по світу
будь-якого акціонера, якщо вони вже не відповідають на запит споживача?
Forbes 2.0 не вірить ані в здоровий глузд, ані в якісь особливі управлінські таланти бенефіціарів нежиттєздатної системи. Ми віримо в творчу силу підприємництва, що створює цінність
для людей і розвиває на цій основі компанії, які потрібні людям. Тому герої наших обкладинок
тепер і надалі – це лідери середнього і великого неолігархічного бізнесу, тому наша команда
шукає і розповідає історії, які допоможуть читачеві не «вирішувати питання», а розв’язувати
проблеми – споживачів, співробітників, свої власні, врешті-решт.
Єдина робоча на нинішньому етапі модель розвитку для України – ріст знизу вгору. Талановиті, вперті, працьовиті люди знаходять свої ніші, благо що перед ними відкритий весь світ, і
зрощують дедалі щільніше мережу успішних компаній і проєктів, які не залежать від прихильності бюрократа і в підсумку стають тканиною нового суспільства.
А що «стара гвардія»? Завжди є шанс, що хтось із її лав усе ж спробує «забукати» собі більш
славне місце в історії. Це складно, але не з царини фантастики, приклади відомі. Що ж, ми
із задоволенням про це вам розповімо.

Володимир Федорин

З М АТ Е РІ А ЛІ В F O RB E S СІ Ч Е Н Ь -ЛЮТ ИЙ 2021
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Ми створюємо цінний контент на всіх основних платформах.
Forbes допомагає бізнес-лідерам, брендам й аудиторії в Україні впроваджувати інновації для кращого майбутнього

ЖУРНАЛ

САЙТ

СОЦМЕРЕЖІ

ВІДЕО

ІВЕНТИ

15 000

Forbes.ua

загальний наклад

з березня 2021 року

40 000+

20+

144–178 стор.

Online версія

підписників
у соціальних мережах

інтервь’ю з головним
редактором

у кожному номері

інтеграція сайт + відео

Онлайн
+
офлайн

Дві мови
українська та російська версії

7000+
понад сім тисяч журналів
на місяць оформлено
за передплатою 6 і 12 місяців

формат

2

пакети комплексного
розміщення
для рекламодавців

5000
згадувань Forbes
у Facebook

45 000
читачів –
аудиторія одного номера
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A
А УД И ТО Р І Я

Ми створюємо Forbes для наших читачів і разом з ними
Наші читачі — підприємці, бізнесмени і стартапери,
керівники, інвестори, люди з високим доходом.
Їх цікавлять фінанси й інвестиції, технології, інновації,
культурні та соціальні проєкти, а також усвідомлений спосіб життя.
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Forbes – сила бізнесу
Наша команда пропонує повний спектр послуг з розміщення
матеріалів, аби ви могли охопити свою цільову аудиторію
в потрібному місці і в потрібний час.

SMALL DATA

ТЕМА НОМЕРУ

Пожива для розуму
і впровадження нових ідей.
Експансія. Doers and doings.
Усвідомленість. Практична
філософія.

«100 найбагатших», «30 до 30»,
«200 найбільших компаній»,
«50 найкращих роботодавців».
Повний список редакційних
тем номера на наступній сторінці.

ЛІДЕРИ
Найцікавіші мислителі нашого
часу. Маючи доступ до лідерів
в царині бізнесу, науки,
технологій та багато чого
іншого, ми прагнемо на
сторінках журналу втілити в
життя їхній захопливий досвід.

ДУХ ЧАСУ
Історії про підприємців, які
відповідають на виклик часу
або самі кидають йому виклик.

ПРАКТИКУМ
Практична філософія,
випробування, пригоди,
радості життя.

ІСТОРІЇ
Зіставте свій бренд із провідними
в галузі редакційними матеріалами Forbes. Вас помітить важлива
аудиторія, підвищить обізнаність,
сприйняття і підвищить рентабельність інвестицій.

Редакційний план 2021
№ ЖУРНАЛУ 2021

РЕДАКЦІЙНІ ТЕМИ

№1 січень-лютий

Рейтинг роботодавців
Гід по інвестиціях

18.12.2020

27.11.2020

№2 березень

Рейтинг рантьє
Гід по подарунках

12.02.2021

22.01.2021

№3 квітень

Нова економіка: рейтинг IT-стартапів,
венчурні фонди, Women in Tech
50 кращих факультетів України

19.03.2021

26.02.2021

№4 травень

100 найбагатших – головний рейтинг року
Гід по Україні / Внутрішній туризм

23.04.2021

12.04.2021

№5 червень

Приватні колекції
Якість еліти

21.05.2021

11.05.2021

№6 липень-серпень

Рейтинг брендів
Рейтинг зарплат

18.06.2021

07.06.2021

№7 вересень

Рейтинг міст

20.08.2021

09.08.2021

№8 жовтень

100 найбільших компаній
Рейтинг інфлуенсерів

20.09.2021

27.08.2021

№9 листопад

30 до 30
Рейтинг СEO

22.10.2021

11.10.2021

№10 грудень

Підприємець року
50 найдинамічніших компаній
Гід по подарунках

19.11.2021

08.11.2021

*Д АТИ ТА ТЕМ И МОЖ УТЬ З МІНЮВАТИСЬ

ДАТА ВИХОДУ У ДРУК

ЗАЯВКА НА РОЗМІЩЕННЯ ДО
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РЕЙТИНГИ

100 найбагатших українців
Флагманський рейтинг Forbes
Сукупні статки 100 найбагатших людей України 2020 року
склали на момент виходу рейтингу $31,4 млрд. Список сотні
поповнюють підприємці з нових сфер. Рейтинг–2021 обіцяє
бути молодшим і більш технологічним: з десяток українських
IT-компаній залучають інвестиції в мільйони доларів і замислюються про IPO. Чи з'явиться в Україні перший IT-мільярдер?
Дізнаємося в п'ятому випускові Forbes.
Forbes оцінює статки найбагатших людей світу за методикою,
що вдосконалюється з 1987 року. Щоб визначити сотню найбагатших 2020 року, ми оцінювали статки понад 300
мільйонерів, понад пів тисячі їхніх бізнесів, а також належні їм
об'єкти нерухомості в Україні і за кордоном.

Forbes Ukraine №4 Травень 2021
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РЕЙТИНГИ

30 до 30
Національний список найуспішніших і наснажливих молодих
українців, які домоглися багато чого і здатні розвинути свій
успіх і впливати на наше майбутнє вже найближчими роками.
Історія проєкту «Forbes 30 до 30» почалася 2011 року, коли
американська редакція журналу створила свій перший
список молодих підприємців. Згодом розширилися і предметна галузь, і географія. Тепер у списку – не тільки класичні
підприємці й засновники IT-стартапів, а й люди спорту,
мистецтва, каталізатори суспільних трансформацій.
Кандидати, що потрапили в український список «Forbes 30 до
30», стають кандидатами в аналогічний європейський і глобальний списки Forbes.

Forbes Ukraine №9 Листопад 2021
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РЕЙТИНГИ

25 найкращих СЕО
Найкращі капітани бізнесу
У 2020 році ми визначили найкращих бізнес-керівників
України на підставі їхніх професійних компетенцій,
лідерських якостей і фінансових результатів компаній, що їх
вони очолюють.
Деякі учасники нашого списку запланували на 2021 рік
мінімізувати втрати, інші – продовжити розвиток, користуючись із невпорядкованості/негараздів у конкурентів.
Нова дійсність вимагає нових компетенцій, а значить, у списку
найкращих керівників цього року можна буде не тільки побачити відомих управлінців зі стажем, а й відкрити нові імена.

Forbes Ukraine №9 Листопад 2021

РЕЙТИНГИ

100 найбільших приватних компаній
Портрет українського великого бізнесу
Сукупний річний виторг 100 найбільших приватних компаній України
в матеріалах рейтингу Forbes №4 Жовтень 2020 – 2,15 трлн грн, що
склало 54% українського ВВП. Найбільше в першій сотні було
компаній паливно-енергетичного комплексу – 23. У списку 12
металургійних і 11 аграрних компаній. Торговий бізнес був представлений 13 компаніями, які займаються гуртовою торгівлею, і 21 ритейлером.
Нова економіка зробила тільки перші кроки у списку: в ньому було
всього дві аутсорсингові IT-компанії.
Фінансові результати підприємств не враховували наслідків коронакризи, тому для більшості компаній збереження результатів буде
великим успіхом.

Forbes Ukraine №8 Жовтень 2021
Рекламные возможности в рубрике РЕЙТИНГИ:
• Партнер рубрики
• Рекламна шпальта
• Рекламний розворот
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More Ways
To Connect
With Forbes
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Контент-рішення,
які просувають ваш бренд
Станьте партнером Forbes, щоб втілити історію вашого
бренду у життя і привабити споживачів у захоплюючу подорож на різних платформах.
BRANDVOICE
Комерційний підрозділ Forbes, який придумує і реалізовує креативний
контент на рівні якісної журналістики Forbes.
Ми створюємо ідеї, які запалюють.
Заповнити бриф brandvoice.forbes.ua
ПАРТНЕРСЬКІ МАТЕРІАЛИ
Партнерські проєкти для нас не менш важливий контент, ніж основні
матеріали журналу. Ми знаємо, як розв'язувати завдання клієнта і при
цьому залишатися цікавими для наших читачів.
РЕКЛАМНІ МАКЕТИ
Майстерна форма індивідуального створення макетів дизайнером Forbes,
представлена в наших найпривабливіших і найпрестижніших форматах
розміщення. З нами бренд може продемонструвати свої продукти або
послуги, за допомогою інфографіки підбити підсумки року або
відсвяткувати ювілей. Доповнити в онлайн-журналі Forbes інформацію
покликанням на власний сайт і відеороликом. А також розмістити пост у
соціальних мережах.
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Рекламна вартість у виданні
ПРЕМІАЛЬНІ ФОРМАТИ

ВАРТІСТЬ

ПЕРША ПОЛОВИНА ВИДАННЯ

ВАРТІСТЬ

Друга обкладинка

220 000 грн

1 шпальта в першій третині видання

144 000 грн

Третя обкладинка

188 000 грн

1 шпальта в першій половині видання

138 000 грн

Четверта обкладинка

312 000 грн

Розворот у першій третині видання

252 000 грн

Обкладинковий гейтфолд

472 000 грн

Розворот у першій половині видання

241 500 грн

1-й преміальний розворот

360 000 грн

2-й преміальний розворот

324 000 грн

ДРУГА ПОЛОВИНА ВИДАННЯ

ВАРТІСТЬ

3-й, 4-й розвороти

300 000 грн

1 внутрішня шпальта

120 000 грн

Внутрішній розворот

210 000 грн

Зміст, преміальна шпальта

180 000 грн

1/2 внутрішньої шпальти (зверху)

72 000 грн

Слово редактора, преміальна шпальта

180 000 грн

1/2 внутрішньої шпальти (знизу)

60 000 грн

Головні теми номера / рейтинги, 1 шпальта

144 000 грн

1/3 внутрішньої шпальти

40 000 грн

PR-МАТЕРІАЛИ

ДОДАТКОВО

Усі PR-матеріали рекламодавця мають такі обов'язкові позначки:

Facebook сторінка Forbes Ukraine –
12 000 грн/пост (тільки за умови розміщення у виданні).

На правах реклами

Готові матеріали, розміщення яких дорівнює вартості шпальт.

Партнерський матеріал

Створення рекламного макета – 3000 грн.

Рерайт матеріалів рекламодавця (плюс 5% до вартості шпальт).

Спецпроєкти BrandVoice

Створення матеріалів під ключ (плюс 15% до вартості шпальт).

* Прайс діє з 1 січня 2021 р.
Вартість вказано у гривнях без ПДВ (20%).
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Дистрибуція
Придбати журнал можна в авторизованих точках продажу
Forbes
В ІНТЕРНЕТІ
Власна сторінка продажу і річної передплати
на subscribe.forbes.ua
Друкований журнал + його онлайн-версія
Безкоштовна доставка кур'єром
У РИТЕЙЛІ
Сільпо / НОВУС / АШАН / Епіцентр /
Бренд-стійки Forbes на АЗС СОКАР
Д'юті Фрі в Міжнародному аеропорту Бориспіль,
Міжнародному аеропорту Київ, Міжнародному аеропорту Одеса
Якабу / Книгарня Є / Укрпошта / Книголенд / Буква

Ми постійно працюємо над поліпшенням програми дистрибуції
журналу.

Актуальну інформацію про точки продажу журналу можна дізнатися на сторінці
https://subscribe.forbes.ua/

АМБАСАДОРИ FORBES

| 14

Forbes
Ambassador
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Forbes Ambassador
Партнерство на основі цінностей
ФІЛОСОФІЯ ПРОЄКТУ
Із року в рік по всьому світу Forbes об'єднує навколо себе інноваторів
і підприємців.
Програма Forbes Ambassador – це нова можливість для українського бізнесу стати
частиною спільноти легендарного бренда.
Forbes Ambassador – це партнерство на основі спільних цінностей. Синергія
брендів в їх обопільному розвитку. Усвідомленість, інша якість життя, глибина
розуміння світу, відданість інноваціям і підхід до ведення бізнесу у нашому ДНК.

ПАРТНЕРСТВО ПЕРЕДБАЧАЄ:
• Вручення нагороди Forbes Ambassador.
• Надання обладнання для організації місця продажу друкованих журналів Forbes
Ukraine.
• Розміщення логотипу партнера в рекламному макеті у журналі (зрозуміла і цінна
іміджева складова);
• Розміщення інформації про Амбасадора у відповідному розділі сайту.
• Вступний пост у соціальних мережах Forbes.

Приєднуйтесь до програми Forbes Ambassador, щоб стати частиною
бренду і подарувати вашим клієнтам можливість першими в Україні
отримувати доступ до найсвіжішої ділової аналітики, найцікавіших
інтерв'ю і ексклюзивних рейтингів від Forbes Ukraine.

Ресторан
Івано-Франківськ,
вулиця Вірменська, 1

Ресторан
Івано-Франківськ,
вулиця Грушевського, 19

Ресторан
Одеса, бульвар
Французький, 85/15

Івано-Франківськ,
вулиця Академіка Сахарова, 23

Forbes.ua
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ПАКЕТ ПАРТНЕРСЬКИЙ
ПУБЛИКАЦІЯ В ТЕМАТИЧНОМУ РОЗДІЛІ САЙТУ

Компанії \ Інновації \ Свій бізнес \ Гроші \ Лідерство \ Життя
• Обсяг: до 6000 знаків
• 3 ітерації тексту
• Анонс матеріалу на головній сторінці сайту
(преміум-банер 300х250 у ротації) 7 днів
• Пост на сторінках у Facebook та Instagram
Партнерський матеріал передбачає розміщення одного матеріалу, який публікується в тематичному розділі сайту з позначкою #партнерський. Матеріал може бути виконаний у різних
форматах (інтерв'ю, підбір, репортаж, колонка і т.д.). Партнерський матеріал уможливлює
детально розповісти про переваги бренду/компанії/продукту, продемонструвати експертизу
співробітників, розповісти про новини компанії, привернути увагу клієнтів і потенційних
партнерів.

Вартість: 80 000 грн
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЖУРНАЛ + САЙТ
Вигода на розміщення на сайті 40%
* Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021.
Вартість вказана в гривнях, до ПДВ
Спеціальна пропозиція діє за умови розміщення в журналі
об'ємом від однієї смуги.

ПРИКЛАД
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ПАКЕТ BRANDVOICE
ПУБЛІКАЦІЯ В РОЗДІЛІ САЙТУ «BRANDVOICE»
• Голос компанії на сторінках Forbes. Власна сторінка компанії
в рубриці «Автори» з назвою бренду (приклад – ДТЕК Voice)
• Три публікації (з можливістю подальшого збільшення кількості)
• Обсяг: до 9000 знаків за публікацію
• Анонс матеріалу на головній сторінці сайту (преміум-банер
300х600 у ротації), 7 днів
• Анонс матеріалів у блоці «Читайте також» під редакційними
матеріалами тематичної рубрики, 7 днів
• Три пости на сторінках у Facebook та Instagram
• Анонс матеріалів в e-mail розсилці

Вартість: 290 000 грн
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

САЙТ + ЖУРНАЛ
Вигода на розміщення в журналі 20%
* Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021.
Вартість вказана в гривнях, до ПДВ

ПРИКЛАД
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Forbes Конференція – 2031
Disruption. Наступне покоління. Глобальні українці.
Штучний інтелект. Новий Світ.
ТЕМИ

ОСНОВНІ БЛОКИ

Як змінився світ за 2020?
Панельні дискусії
Досвід компаній-лідерів
Офіс або remote-праця
Основні тренди 2021

Блок 1: Disruption
• Дісрапшн у реаліях українського
бізнесу.
• Кейси найбільших компаній: як вони
бачать себе за 10 років.

АУДИТОРІЯ

Блок 2: Generation Next
• Диджиталізація: успішні кейси.
• Зміна поколінь в українському
бізнесі.
• Кейси компаній-патріархів із золотої
сотні.

Власники бізнесу, CEO.
Топменеджмент компаній з усіх
рейтингів Forbes Ukraine 2020 р.
Лідери думок. Філософи.
Економісти. Державні
діячі та представники влади.

400 гостей
30 спикерів
20 компаній –
учасників экспозони

Блок 3: Глобальні українці
• Глобальні українці.
• Успіхи завдяки новим технологіям.
Блок 4: Штучний інтелект
• Онлайн-трансляція Peter Diamandis.
• AI, VR, VR + AI: 5G, медицина,
безпілотні авто, крипта,
навчання (HRD).
• Досвід українців 30 до 30.
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Партнерські пакети
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оголошення Генерального Партнера ведучими, модераторами
на конференції
Можливість виступити в межах обраного блоку конференції як
Спікер
Встановлення стенду Генерального партнера на Експозоні
конференції
Розміщення логотипу Генерального партнера на брендволі
заходу
Можливість надання подарунків, сертифікатів та інших проявів
Генерального Партнера під час проведення конференції
Вкладення промоматеріалів Партнера в пакети кожному
учасникові Forbes конференції
Розміщення промовідео Партнера на екранах локації під час
проведення конференції
Розміщення фотопроявів Партнера у всіх постпублікаціях і
фотозвітах про конференцію на всіх медіамайданчиках Forbes
Розміщення шпальти іміджевого макету або PR-статті Генерального
Партнера в одному з випусків друкованого видання Forbes або
Пакет «Партнерський» на сайті forbes.ua

ПАРТНЕР ЕКСПОЗОНИ
•
•
•
•
•

Встановлення стенду Генерального Партнера на Експозоні
конференції
Вкладення промоматеріалів Партнера в пакети кожному
учасникові Forbes-конференції
Розміщення фотопроявів Партнера у всіх постпублікаціях і
фотозвітах про конференцію на всіх медіамайданчиках Forbes
E-mail-розсилка зі згадкою про Партнера всім учасникам
Forbes-конференції всередині «Thank you letter»
Розміщення PR-статті Партнера на сайті forbes.ua (до 3000 знаків)

Вартість пакета 150 000 грн до ПДВ

Вартість пакетa 500 000 грн до ПДВ
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ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС

Контакти
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Зверніться до нас
Вікторія Іртлач

Анна Курбала

Ольга Пятисоцька

Леся Бедренко

Наталя Рудаковська

Комерційний
директор
v.irtlach@forbes.ua

Зступник
комерційного директора
a.kurbala@forbes.ua

Менеджер
з реклами
o.piatysotska@forbes.ua

Менеджер
з реклами
l.bedrenko@forbes.ua

Менеджер
зі спецпроєктів BrandVoice
n.rudakovska@forbes.ua

UNIT.City
м. Київ, вул. Дорогожицька, 3
Бізнес кампус В9
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