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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

15 000
загальний наклад

144–178 стор.
у кожному номері

Дві мови
українська та російська версії

Online версія
інтеграція сайт + відео

САЙТ

Forbes.ua  
з березня 2021 року

2
пакети комплексного
розміщення
для рекламодавців

СОЦМЕРЕЖІ

72 000+
підписників
у соціальних мережах 

10 000 
згадувань Forbes 
у Facebook

ВІДЕО

20+
інтервь’ю з головним
редактором 

ІВЕНТИ

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

45 000
читачів –
аудиторія одного номера

Forbes Award

Forbes Conference

Forbes Club

Forbes Agenda



АУДИТОРІЯ
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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.



Forbes – сила бізнесу

ДУХ ЧАСУ

SMALL DATA

ЛІДЕРИ

Місія редакції – розповідати історії, які допомагають
найвимогливішій аудиторії у країні ухвалювати правильні 
рішення та завойовувати/зміцнювати лідерство.

В епоху безкраїх даних
особливої цінності набуває
здатність роздивитись
прихований сенс, неочевидний
тренд, ексклюзивну
подробицю.

Ідеї   матеріальні. Найкращі
мислителі та практики нашого
часу розмірковують,
надихають, діляться
унікальним досвідом.

Ми не відповідаємо на 
запитання, куди рухається 
світ, – ми розповідаємо про 
тих, хто його рухає. Історії 
фаундерів, анатомія стартапів, 
експансія на зовнішні ринки, 
правила бізнесу...

ИСТОРІЇ

ТЕМА НОМЕРУ

ПРАКТИКУМ

Знамениті рейтинги Forbes:
«100 найбагатших», «30 до 30»,
«200 найбільших компаній»,
«50 найкращих роботодавців».
Повний список редакційних тем
номеру – на наступній сторінці.

Практична філософія,
випробування, пригоди,
радість життя.

Підприємці беруть на себе ризики,
починаючи гру в довгу. Команда 
Forbes не шкодує сил на те, щоб 
розповісти читачеві про реальне 
життя українського та глобального 
бізнесу. Без гніву, без упередження – 
тільки факти, що складаються
у захоплюючу розповідь.



Редакційний План 2022
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№ ЖУРНАЛУ 2022 РЕДАКЦІЙНІ ТЕМИ ДАТА ВИХОДУ ДО ДРУКУ ЗАЯВКА НА РОЗМІЩЕННЯ ДО

* ДАТИ І  ТЕМИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ

50 найкращих
роботодавців

№1 січень-лютий 03.01.2022 26.11.2021

Боротьба за таланти загострюється. Бренд роботодавця у деяких випадках для
компаній навіть важливіше, ніж звичний споживчий бренд. Forbes розвиває
успіх торішнього рейтингу, збільшуючи охоплення та чисельність опитаних.

Гід 
по інвестиціях

Раз на пів року Forbes наводить фокус на інвестиційні можливості та ідеї
для громадян: від облігацій до крипт, від нерухомості до приватних колекцій.
Макроекономічна обстановка швидко змінюється, критична оцінка
портфелів актуальна як ніколи.

100 найбагатших

03.05.2022 30.03.2022

Головний номер та флагманський рейтинг Forbes: як змінюються джерела 
багатства, хто нарощує темпи, а хто відстає – і до чого тут майбутнє.

Приватні колекції Як успішні українці витрачають (і заробляють), купуючи/продаючи витвори
мистецтва та інші рідкісні речі.

Почни свій бізнес

01.06.2022 28.04.2022

Номер, присвячений підприємництву – насамперед невеликому – і всьому
тому, що потрібно знати на старті (та трохи пізніше), аби досягти успіху.

Найперспективніші 
стартапи

Усі чули про Ajax, усі знають про Grammarly. Forbes представляє список
стартапів, які поки що мало знані, але мають всі шанси вийти у вищу лігу.
(Стартапи з оцінкою до $20 млн.)

«Список Мідаса» –
українські венчурні
фонди, відранжовані
за зрозумілими критеріями

Путівник по інвесторах, які вкладаються у майбутнє.

Найдорожчі 
компанії УАнету

01.03.2022 28.01.2022

01.04.2022 25.02.2022

Від ROZETKA, monobank і Zakaz.ua до OLX – ті, що варті понад $50 млн

Креативна 
економіка

Кібербезпека або світ хакерів
Приватна освіта в Україні: середня, вища, довічна
+ 100 найкращих факультетів

Якщо люди – нова нафта, то їхня творчість – нове золото. Кінопродюсери,
блогери, інфлюєнсери – всі ті, хто заробляє собі на життя уявою,
талантом та важкою працею.

№2 березень

№3 квітень

№4 травень

№5 червень



Редакційний План 2022
№ ЖУРНАЛУ 2022 РЕДАКЦІЙНІ ТЕМИ ДАТА ВИХОДУ ДО ДРУКУ ЗАЯВКА НА РОЗМІЩЕННЯ ДО

* ДАТИ І  ТЕМИ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ

№9 листопад

№10 грудень

Ідеї   для ваших грошей
(Гід по інвестиціях)

Світ ігор: розробники,
мобільні ігри, кіберспорт
 
Здоров'я бізнесмена

01.07.2022 27.05.2022

Як у спорті найвищих досягнень, яким є будь-який серйозний бізнес,
не втратити найголовніше – себе.

200 найбільших
недержавних компаній

01.09.2022 28.07.2022

03.10.2022 30.08.2022

01.11.2022 29.09.2022  

01.12.2022 28.10.2022 

Як завжди, але цього разу – вдвічі більше: флагмани, лінкори та
швидкісні катери українського бізнесу.

Рейтинг зарплат 

Рейтинг экспортерів - топ-50

30 до 30

Ультимативний гід по менеджерах C-рівня.

Молодь, яка розсуває межі можливого та стирає звичні
уявлення про успіх. Список майбутніх роботодавців.

Рейтинг СЕО
Перевіряємо, хто з найнятих менеджерів найбільше відзначився за два роки
після виходу попереднього рейтингу.

Підприємець року

Футурологія: путівник з ризиків та можливостей найближчого 10-річчя

Всесвіт технологій, web3, нове все

Гід по подарунках
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№6 липень-серпень

№7 вересень

№8 жовтень



More Ways 
To Connect 
With Forbes
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BrandVoice
ВАШ ГОЛОС НА СТРОРІНКАХ

Допомагаємо брендам розповісти про себе
та знайти свою аудиторію на сторінках Forbes.
Приєднуйтесь!

brandvoice.forbes.ua
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PR-МАТЕРІАЛИ

Рекламна вартість   у виданні

231 000 грн

197 000 грн

327 000 грн

495 000 грн

378 000 грн

340 000 грн

315 000 грн

Друга обкладинка

Третя обкладинка

Четверта обкладинка

Обкладинковий гейтфолд

1-й преміальний розворот

2-й преміальний розворот

3-й, 4-й розвороти

151 000 грн

144 000 грн

265 000 грн

253 000 грн

126 000 грн

220 000 грн

75 000 грн

63 000 грн

1 шпальта в першій третині видання

1 шпальта в першій половині видання

Розворот у першій третині видання

Розворот у першій половині видання

1 внутрішня шпальта

Внутрішній розворот

1/2 внутрішньої шпальти (зверху)

1/2 внутрішньої шпальти (знизу)

189 000 грн

189 000 грн

151 000 грн

Зміст, преміальна шпальта

Слово редактора, преміальна шпальта

Головні теми номера / рейтинги, 1 шпальта

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

На правах реклами
Готові матеріали, розміщення яких дорівнює вартості шпальт.
Партнерський матеріал
Рерайт матеріалів рекламодавця (плюс 5% до вартості шпальт).
Спецпроєкти BrandVoice
Створення матеріалів під ключ (плюс 15% до вартості шпальт).

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

Створення рекламного макета – 3000 грн.

ДОДАТКОВО

ПРЕМІАЛЬНІ ФОРМАТИ ВАРТІСТЬ ПЕРША ПОЛОВИНА ВИДАННЯ ВАРТІСТЬ

ДРУГА ПОЛОВИНА ВИДАННЯ ВАРТІСТЬ

* 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



  
Forbes.ua
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Аудиторія сайту

ВІК

9,5%
18-24 Близько

35%
25-35

55%
Чоловіки

45%
Жінки

35%
Власники бізнесу

65%
аудиторії 
з високим 
рівнем 
прибутку53%

Управлінці

30%
35-44

25,5%
45+

ГЕНДЕРНИЙ РОЗПОДІЛ СТАТУС

 

ПРИБУТОК



ПРИКЛАД

ПАКЕТ ПАРТНЕРСЬКИЙ
ПУБЛИКАЦІЯ В ТЕМАТИЧНОМУ РОЗДІЛІ САЙТУ

• Обсяг: до 6000 знаків

• 3 ітерації тексту

• Анонс матеріалу на головній сторінці сайту

• Пост на сторінках у Facebook та Instagram

Вартість: 80 000 грн

* Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021. Вартість вказана в гривнях, до ПДВ.
Усі публікації рекламодавця мають обов'язкову позначку «Партнерські матеріали».
Рерайт матеріалів рекламодавця – плюс 5% до вартості публікації.
Створення матеріалів під ключ – плюс 15% до вартості публікації.
Спеціальна пропозиція діє за умови розміщення в журналі об'ємом від однієї шпальти.

Партнерський матеріал передбачає розміщення одного матеріалу, який публікується в тематич-
ному розділі сайту з позначкою #партнерський. Матеріал може бути виконаний у різних форма-
тах (інтерв'ю, підбір, репортаж, колонка і т.д.). Партнерський матеріал уможливлює детально 
розповісти про переваги бренду/компанії/продукту, продемонструвати експертизу співробіт-
ників, розповісти про новини компанії, привернути увагу клієнтів і потенційних партнерів.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЖУРНАЛ + САЙТ
Вигода на розміщення на сайті 40%

Компанії \ Інновації \ Свій бізнес \ Гроші \ Лідерство \ Життя
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* Прайс-лист дійсний з 15 лютого 2021. Вартість вказана в гривнях, до ПДВ.
Усі публікації рекламодавця мають обов'язкову позначку «BrandVoice».
Рерайт матеріалів рекламодавця – плюс 5% до вартості публікації.
Створення матеріалів під ключ – плюс 15% до вартості публікації.
Спеціальна пропозиція діє за умови розміщення в журналі об'ємом від однієї шпальти.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПАКЕТ BRANDVOICE

Вартість: 290 000 грн

САЙТ + ЖУРНАЛ
Вигода на розміщення в журналі 20%

• 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 

• 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

ПУБЛІКАЦІЯ В РОЗДІЛІ САЙТУ «BRANDVOICE»



  Forbes
Івенти

 



Партнер експозони

250 000 грн без ПДВ

Генеральний партнер

400 000 грн без ПДВ

Вартість партнерського пакета

Підприємець року 
Головна ділова премія країни

1р/рік

Локація: Київ

Offline формат

Вхід лише за запрошеннями
Івент закритого формату

250 гостей

Forbes Award

AWARD



Forbes Conference 

Фотозвіт про подію
https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/331488768491846

2 р/рік

Локація: Київ

Offline та online формат

Квитки у відкритому продажу

Близько 500 гостей

•   5 панелей             •   Близько 30 спікерів

Партнер експозони

300 000 грн без ПДВ

Генеральний партнер

600 000-800 000 грн без ПДВ

Вартість партнерського пакета



Закриті зустрічі підприємців та бізнесменів, представників влади 
та діячів культури. Аудиторія Forbes Club – CEO та власники бізнесу. 
Зустрічі проходять у форматі Public talk, двоє запрошених спікерів 
і модератор.

Фотозвіт про подію у Львові 27 червня:
https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/345044647136258

Фотозвіт про подію в Одесі 22 серпня:
https://www.facebook.com/Forbes.Ukraine.official/posts/382525506721505

6р/рік

Локація: Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса

Offline формат

Вхід лише за запрошеннями
Івент закритого формату

Близько 250 гостей

Forbes Club

300 000 - 400 000 грн без ПДВ
Вартість партнерського пакета

Ексклюзивний формат Forbes Club передбачає
участь не більше 4 партнерів



Щомісячні зустрічі, присвячені рейтингам нового випуску Forbes. 
У програмі зустрічі – вручення дипломів Forbes учасникам редакцій-
ного рейтингу, презентації, обмін досвідом, нетворкінг.

Фотозвіт про подію:
https://forbes.ua

Offline формат

Вхід лише за запрошеннями
Івент закритого формату.

Близько 150 гостей

Forbes Agenda

250 000 грн без ПДВ
Вартість партнерського пакета

Формат Forbes Agenda передбачає участь
не більше 4 партнерів



З В Е Р Н І Т Ь С Я  Д О  Н А С

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

Зверніться до нас

Вікторія Іртлач

Комерційний 
директор
v.irtlach@forbes.ua

Анна Курбала

Заступник 
комерційного директора
a.kurbala@forbes.ua

Ольга Пятисоцька

Менеджер 
з реклами
o.piatysotska@forbes.ua

Леся Бедренко

Менеджер 
з реклами
l.bedrenko@forbes.ua


