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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

DIGITAL & SOCIAL PRINT EVENTS

10 000
загальний наклад

6  
 випусків на рік

>30 000
аудиторія читачів одного номера

5
Forbes Конференції

2

700 тис – 1 млн

Forbes Award / Підприємець Року / 30 до 30

Охоплення онлайн та офлайн форматів

2 000 000
відвідувань на місяць

Forbes.ua

>2 млн 350 тис
переглядів в 2022 

YouTube

>185 000
Підписників соцмереж

Forbes Ukraine Media Kit



Аудиторія

Наші читачі — підприємці, бізнесмени і стартапери, керівники, інвестори, люди з високим доходом.

Їх інтереси — фінанси й інвестиції, технології, інновації, культурні та соціальні проєкти,
а також усвідомлений спосіб життя.

Forbes Ukraine Media Kit

2023

Місія Forbes Ukraine — розвивати українську 
бізнес культуру та культуру підприємництва. 
Сильний бізнес, сильні компанії, сильна країна.



Print

6 друкованих журналів Forbes протягом року
Електронна версія журналів для підписників
Безкоштовна кур'єрська доставка 

*Придбати журнал можна в авторизованих точках продажу
Forbes https://subscribe.forbes.ua/#retail-points



Редакційний план 2023. Журнал та івенти

1 лютий-березень

Рейтинг експортерів: 
50 найбільших експортерів
Гайдлайн по країнах, привабливих для 
українського бізнесу. Правила експансії: підбірка 
кейсів українських компаній, які вдало вийшли на 
іноземні ринки під час війни

Рік війни
12 місяців війни - 12 історій українського бізнесу. 
Як підприємці впорались з викликами війни

Спецтема: Штучний інтелект.
Останні місяці відбулось декілька неймовірних 
проривів: GPT-3, Midjourney, DaLL-E-2. Здається, 
майбутнє вже наступило. Що ШІ змінить саме 
у вашому бізнесі.

  Івент: Саміт експортерів (березень)  

2 квітень-травень

Рейтинг роботодавців
25 Українських компаній, у яких хочуть 
працювати таланти навіть під час війни  

50 жінок лідерів 
українського бізнесу
Пʼятдесят справжніх лідерок у десяти 
сферах бізнесу і суспільного життя

Forbes три роки
Що змінилось в українському бізнесі за цей час

  Івент: Кращі роботодавці. 
  Форум про людський капітал (квітень)

3 червень-липень

Підприємницький номер 
Рейтинг перспективних малих та середніх 
українських компаній. Перелік найкращих 
франшиз для бізнесу

Рейтинг СЕО
25 найкращих генеральних директорів 
воєнного часу.

Life War Balance:
Найавторитетніші лідери бізнесу розповідають, 
як залишатись ефективним під час війни. 
+ Здоров'я бізнесменів

  Івент: Форум підприємців (червень)
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Редакційний план 2023. Журнал та івенти

* План другого півріччя може змінюватись.

4 серпень-вересень

30 до 30 
Список українців до 30 років, які вже досягли 
видатних результатів і змінять Україну 
та світ завтра

Рейтинг зарплат
Скільки насправді коштують найкращі 
топменеджери в Україні
  

День незалежності — Україна 
захоплює світ. Глобальна історія

  Івент: Нагородження номінантів 30 до 30

5 жовтень-листопад

200 найбільших компаній
Найбільш правдивий путівник у світі великого 
приватного бізнесу
 

Футурономер: cвіт і Україна 
у 2050 році
 
  Івент: Саміт СЕО — жовтень
  Конференція Forbes-Tech (листопад)

6 грудень-січень 

Підприємець року
Forbes і авторитетне журі визначають бізнесмена, 
який проявив непересічні підприємницькі якості 
за останні 12 місяців
   

Рейтинг стартапів
20 next unicorns: які молоді компанії мають хороші 
шанси дорости до мільярдних компаній 

  Івент: Церемонія нагородження 
  Підприємець року (грудень)
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Преміальні формати I половина видання

II половина видання

Друга обкладинка

Третя обкладинка 

Четверта обкладинка 

Обкладинковий гейтфолд 

1-й преміальний розворот 

2-й преміальний розворот 

3-й, 4-й розвороти

Зміст, преміальна шпальта

Слово редактора, преміальна шпальта 

Головні теми номера / рейтинги, 1 шпальта

231 000 грн 

197 000 грн 

327 000 грн 

495 000 грн 

378 000 грн 

340 000 грн 

315 000 грн

189 000 грн 

189 000 грн 

151 000 грн

1 шпальта в першій третині видання 

1 шпальта в першій половині видання 

Розворот у першій третині видання 

Розворот у першій половині видання

151 000 грн 

144 000 грн 

265 000 грн 

253 000 грн

1 внутрішня шпальта

Внутрішній розворот

1/2 внутрішньої шпальти (зверху) 

1/2 внутрішньої шпальти (знизу)

126 000 грн 

220 000 грн 

75 000 грн 

63 000 грн

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

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

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

На правах реклами
Готові матеріали
(розміщення яких дорівнює вартості шпальт).

Додатково
Соціальні мережі Forbes Ukraine 30 000 грн/пост 

Рекламна вартість у друкованому виданні

* Прайс діє з 10 січня 2023

Forbes Ukraine Media Kit

2023



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

Brandvoice

Brandvoice - комерційний підрозділ Forbes, який розробляє і реалізовує рекламу на рівні якісної журналістики. Ми створюємо ідеї, що запалюють.

Спецпроєкти / Інтервʼю / Фотопроєкти



Строки подачі заявок та матеріалів у журнал

20.02.2023

20.04.2023

20.06.2023

23.08.2023

20.10.2023

20.12.2023

Дата виходу

01.02.2023

25.03.2023

25.05.2023

25.07.2023

25.09.2023

25.11.2023

Заявка до

10.02.2023

10.04.2023

09.06.2023

15.08.2023

10.10.2023

08.12.2023

Макет до№ журналу

1 лютий-березень, 2023

4 серпень-вересень, 2023

5 жовтень-листопад, 2023

6 грудень-січень, 2023-24 

2 квітень-травень, 2023

3 червень-липень, 2023

Forbes Ukraine Media Kit

2023



Digital

Forbes.ua 2 000 000+ відвідувань на місяць
45 000+ підписників на e-mail розсилку
185 000+ підписників соцмереж



Підписники у соцмережах

20 700+ 65 000+ 75 300+ 25 700+

Показники сайту

2 000 000+  
відвідувань на місяць

1 000 000+ 
користувачів 
на місяць 

2,5 хв 
середній час 
прочитання

55% 
органічний 
трафік

27% 
прямий 
трафік

пристрої

80% 
Mobile

20% 
Desktop/tablet

Forbes Ukraine Media Kit
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15%
18-24

20%
25-34

24%
35-44

18%
45-54

15%
55-64

8%
65+

Аудиторія forbes.ua

Вік

51%
чоловіки

49%
жінки

Стать

Forbes Ukraine Media Kit
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Пакети digital розміщення

ПАКЕТ 1

• Обсяг: до 4000 знаків
• Анонс на головній
• Анонс в рубриці

• Рекламодавець надає готовий текст та фото 
• Матеріал розміщується тільки українською мовою
• До вартості не входить послуга написання матеріалу журналістами Forbes BrandVoice
• В залежності від умов, розміщення матеріалів Рекламодавця має 
   обов’язкову помітку «На правах реклами», «Партнерський матеріал» 
   або «BrandVoice»

48 000 грн
Вартість до ПДВ

72 000 грн
Вартість до ПДВ

92 000 грн
Вартість до ПДВ

132 000 грн
Вартість до ПДВ

ПАКЕТ 2

• Обсяг: до 6000 знаків
• Анонс на головній
• Анонс в рубриці
• Анонс в блоці «Читайте також»
• Анонс в блоці «Матеріали по темі»
• 1 пост Facebook 
• 1 пост Instagram 

ПАКЕТ 3 ПАКЕТ 4

• Обсяг: до 6000 знаків
• Анонс на головній
• Анонс в рубриці
• Анонс в блоці «Читайте також»
• Анонс в блоці «Матеріали по темі»
• 1 пост Facebook 
• 1 пост Instagram 
• 1 пост Telegram 
• Дайджест Forbes e-mail розсилка

• Обсяг: до 6000 знаків
• Анонс на головній
• Анонс в рубриці
• Анонс в блоці «Читайте також»
• Анонс в блоці «Матеріали по темі»
• Широкий банер анонс на головній
• Широкий банер анонс у рубриці
• 1 пост та сторіз Facebook 
• 1 пост та сторіз Instagram 
• 1 пост Telegram 
• 1 пост Linkedin
• Дайджест Forbes e-mail розсилка

Промокампанія у соціальних мережах.
Вартість за запитом.

ДОДАТКОВА ОПЦІЯ (до пакетів 2, 3, 4):

Forbes Ukraine Media Kit
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Пакети digital розміщення  NEW

Вартість пакету   65 000 грн до ПДВ

ПАКЕТ «SOCIAL MEDIA ONLY»

• 1 пост Facebook
• 1 пост Instagram
• 1 пост Telegram
• 1 пост LinkedIn

Формати

• цитата
• слайдер
• віжуал
• відео Reels/Stories

Forbes Ukraine Media Kit

2023



100 000+ переглядів одного епізоду
800 000+ охоплення одного епізоду

TV

NEW 
Канал Forbes Ukraine 
youtube.com/c/ForbesUkraine



Forbes TV. Проєкти 2023

Business Breakfast з Володимиром Федоріним

Стрімінг інтерв'ю фаундера Forbes Ukraine з першими особами на актуальні теми. 

Короткий опис

Forbes Ukraine Media Kit

Етапи

Стрім тільки для підписників Forbes за закритим лінком Live.
Аудиторія: ком'юніті Forbes. 
Engagement: можливість поставити запитання і отримати відповідь
у реальному часі. Відчуття особливого кола спілкування.

Реліз відео та подкасту 
в загальний доступ на Youtube 
та подкаст агрегатори 
для широкої аудиторії.

1 2

Формат: стрім, онлайн розмова.
Хронометраж: до 60 хв.
Промо: Youtube, соціальні мережі Forbes та героїв проєкту, сайт forbes.ua

Період реалізації першого сезону

лютий
2023

березень
2023

квітень
2023

травень
2023

липень
2023

червень
2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2023



Forbes TV. Проєкти 2023

«Перший мільйон» з головним редактором Forbes Ukraine 
Борисом Давиденком

Чекліст для тих, хто запускає свій бізнес. Як підприємці, що досягли успіху, робили перші 
кроки в бізнесі. Відповіді на типові запитання підприємців-початківців (як знайти 
правильну ідею, як наймати, як звільняти, як шукати клієнтів і тп). 

Короткий опис

Герої: Учасники списку Forbes, відомі підприємці, з фокусом на перших кроках у бізнесі.
Аудиторія: МСБ, новачки підприємці, фоловери BigMoney, які дозріли до старту власного бізнесу. 
Потребують не мотивації, а реальних знань - як шукати/залучати споживачів, як вести перемовини, як 
винаймати співробітників та керувати ними, як залучати капітал тощо. 

Період реалізації першого сезону

Формат: повноформатне інтерв’ю.
Хронометраж: 40–50 хв.
Промо: Youtube, соціальні мережі Forbes та героїв проєкту, сайт forbes.ua, журнал.

березень
2023

квітень
2023

травень
2023

липень
2023

червень
2023

1 2 3 4 5 6 7 8

Forbes Ukraine Media Kit
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Forbes TV. Проєкти 2023

Cover Story / Тема Номера Forbes Ukraine

Відеосюжет на одну з тем тижня з високим потенціалом охоплень. 
Джерело тем — сайт та журнал.

Короткий опис

Аудиторія: підписники журналу та сайту, підписники Forbes у соціальних мережах.

Період реалізації першого сезону

Формат: сюжет.
Хронометраж: 6–8 хв.
Промо: Youtube, соціальні мережі Forbes, сайт forbes.ua

квітень
2023

травень
2023

липень
2023

червень
2023

1 432 5 876 9 121110

Forbes Ukraine Media Kit
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Forbes TV. Проєкти 2023

«План для України» з Володимиром Федоріним

Розмови з економістами, політиками, бізнесменами про повоєнне відновлення країни. 
Залучення спів ведучих, журналістів редакції, експертів.

Короткий опис

Період реалізації першого сезону

Хронометраж: 40 хв.
Промо: Youtube, соціальні мережі Forbes та героїв проєкту, сайт forbes.ua

травень
2023

червень
2023

липень
2023

вересень
2023

серпень
2023

3 4 7 85 61 2

Forbes Ukraine Media Kit
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Events

5 великих конференцій, 2 Forbes Award 
онлайн та офлайн формати



Аудиторія

Опис

5000+

Зовнішні ринки – продухлина для тисяч українських компаній та економіки в цілому: мільйони робочих місць, мільярди валютних 
надходжень. Forbes збирає лідерів великого та середнього бізнесу, топових експертів та державних діячів, аби: поширити 
найкращі практики; влаштувати обмін досвідом – включаючи негативний; виокремити больові точки, що потребують негайних 
рішень; створити постійно діючу спільноту управлінців, які співпрацюють заради вирішення проблем та успіху країни.

Forbes conferences 2023

«САМІТ ЕКСПОРТЕРІВ»
Дата   березень 2023 Місце   Київ Формат   онлайн + офлайн Гості   250 офлайн Доступні пакети   Генеральний партнер / Партнер-експозони

Власники, топменеджери, 
лідери з розвитку, експансії, 
експорту великого та 
середнього бізнесу

300+
опменеджери 
інфраструктурних 
компаній/організацій/банків

100+
Дипломати

100+
Окрема категорія – 
фаундери середніх компаній 
з виторгом до 10 млн євро, 
що відразу будують бізнес як 
орієнтований на експорт 

Forbes Ukraine Media Kit
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Forbes conferences 2023

«ФОРУМ ПРО ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Аудиторія

Опис

10 000

В продовження рейтингу роботодавців з журналу Forbes №2 Квітень-травень 2023.
У 2022 році український ринок праці пережив безпрецедентний удар. Мільйони працівників і десятки тисяч організацій зазнали 
фундаментальних змін у робочих процесах, умовах життя, способах ведення бізнесу. Forbes збирає лідерів українського бізнесу, 
аби обмінятися досвідом збереження сильних команд, антикризового реагування, побудови нових соціальних контрактів в своїх 
організаціях.

Дата   квітень 2023

Організаційне лідерство в українських компаніях

Місце   Київ Формат   онлайн + офлайн Гості   150-200 гостей офлайн Доступні пакети   Офіційний партнер

Управлінці С-level, які 
прагнуть опанувати 
організаційне лідерство

1000
HR-фахівці 500 
найбільших компаній

20 000
Власники середніх 
компаній

Forbes Ukraine Media Kit
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Forbes conferences 2023

«ФОРУМ ПІДПРИЄМЦІВ»

Аудиторія

Опис

50 000+

2023 – три роки після повернення Forbes до України. Пандемія, війна, що далі? Далі – розбудова нової країни, ключову роль в якій 
відіграватимуть підприємці. Forbes вперше збирає під одним дахом найкращих представників українського підприємницького 
класу: найкращі ідеї та практики, обмін досвідом, рішення спільних проблем. Сила бізнесу – сила України.  

Дата   червень 2023 Місце   Дніпро Формат   онлайн + офлайн Гості   200 офлайн Доступні пакети   Офіційний партнер

Власники середніх та малих компаній, 
менеджери С-level найбільших 
українських компаній

Forbes Ukraine Media Kit
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Forbes awards 2023

«30 ДО 30»

Аудиторія

30 до 30 

Опис

Щорічна премія за результатами ренкінгу 30 до 30 у журналі 
Forbes. Відзначення українців до 30 років, які вже досягли 
видатних результатів і змінять Україну та світ завтра.

Дата   вересень 2023 Місце   Київ Формат   офлайн

Гості   200 офлайн. 
Вхід за запрошенням.

Доступні пакети  Офіційний партнер.

Номінанти ренкінгу 2020-2022 років, молоді підприємці, 
стартапери, інфлюенсери, СЕО та власники великих компаній.
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Forbes conferences 2023

«САМІТ СЕО»

Аудиторія

Опис

Дата   жовтень 2023 Місце   Київ Формат   онлайн + офлайн Гості   200 офлайн Доступні пакети  Офіційний партнер

Forbes Ukraine Media Kit

2023

10 000+
СЕО та менеджери С-level великих та середніх компаній, 
які прагнуть обмінятись досвідом та перейняти знання.

Форум капітанів українського бізнесу.
Найкращі практики лідерства.



Forbes conferences 2023

«FORBES TECH»
Дата   листопад 2023 Місце   Львів Локація   Emily Resort, івент-хол

Формат   онлайн + офлайн Гості   350-400 офлайн

Доступні пакети  Генеральний партнер / Партнер експозони

Аудиторія

Опис

Щорічна велика конференція Forbes про 
технології та їх можливості для бізнесу.

Власники середніх та малих компаній (50 000+), 
менеджери С-level найбільших українських компаній. 
Студенти УКУ. ІТ кластер.
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Forbes awards 2023

«ПІДПРИЄМЕЦЬ  РОКУ»

Дата   7 грудня Місце   Київ

Формат   офлайн Гості   200, офлайн

Доступні пакети   Офіційний партнер

Аудиторія

Опис

Головна ділова премія країни.
Закрита подія, вхід за іменним запрошенням.

Власники та СЕО українських компаній, 
зокрема учасники рейтингу 100 найбагатших 
від Forbes Ukraine.
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Контакти

Звертайтесь до нас

к о м е р ц і й н а  
д и р е к т о р к а

Вікторія 
Іртлач  
v.irtlach@forbes.ua 

з а с т у п н и ц я  
к о м е р ц і й н о ї  д и р е к т о р к и

Анна 
Курбала
a.kurbala@forbes.ua 

м е н е д ж е р к а  
з  р е к л а м и

Ольга 
Пятисоцька  
o.piatysotska@forbes.ua 

м е н е д ж е р к а  
з  р е к л а м и

Леся 
Бедренко  
l.bedrenko@forbes.ua 
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