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ПРО ГАЗЕТУ
видавець: ТОВ "Юридичний світ"
періодичність виходу: 1 раз на тиждень
географія поширення: загальнонаціональна
кольоровість: 1-3, 8, 9, 14-16 кольорові

4-6, 7, 10-13

ч/б

формат: А3
мова: українська
наклад: 6 000 прим.
середня аудиторія: 17 000 чоловік
обсяг: 16 сторінок (обкладинка глянець)
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Ц²ËÜÎÂÀ АУДИТОРІЯ
Âèäàííÿ відрізняється професійною юридичною спрямованістю.
Серед наших читач³в:
Судді

30 %

17 %
юристи і топ-менеджери юридичних компаній 27 %
державні службовці 10 %
провідні науковці і викладачі ВНЗ 5 %
студенти юридичних факультетів і аспіранти 4 %
юристи підприємств, адвокати, нотаріуси

менеджери середньої і вищої ланки, приватні підприємці 7%

Наші читачі активно витрачають гроші, дотримуються елітного стилю,
споживають сучасні технологічні продукти, купують дорогі костюми, їздять в престижних авто,
носять дорог³ годинники, вживають вишукані напої, відвідують елітні ресторани
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ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ
ЧАСОПИС РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:
в аеропортах міжміського значення, на бортах літаків компаній "Аеросвіт" та "Аеростар"
у Верховн³й Рад³, Кабмін³, Верховному та вищих спеціалізованих судах України,
у вищих юридичних навчальних закладах, банках, торгових центрах,
в мережах роздрібної торгівлі "Факти і коментарі", "Сучасна дистрибуція",
на центральних "розкладках" великих міст України (Київ, Львів, Вінниця, Сімферополь, Хмельницький)

передплата
(поштою та через агенції)

60%

роздріб

10%

30%

керівникам державних
та правоохоронних установ

ПЕРЕДПЛАТИТИ ВИДАННЯ МОЖНА:
через редакцію тел. 8 (044) 219 -27-17
агенції: ДП "ПРЕСА" (п\і 96070), "Періодика",
САММІТ, КSS, "Альянс", "Флора" (Сімферополь),
"Фактор-Преса" (Харків), "ТЕПС і КО" (Миколаїв),
"ЗПС-Інформ" (Івано-Франківськ),
"Прес-Максимум" (Львів)
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ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ
Газета “Правовий тиждень” є оптимальним рекламним майданчиком для рекламодавців,
орієнтованих на ділову аудиторію: юристів, нотаріусів, менеджерів вищої ланки,
власників бізнесу, національних та зарубiæíèõ компаній з високим рівнем доходів.
На відміну від неспеціалізованих видань,
які працюють для читача всіх вікових і соціальних категорій, “ПТ” має чітку спрямованість.
Це дозволяє забезпечити безпосереднiй контакт з цільовою аудиторією.

Демократичні розцінки і цільова спрямованість ресурсів íàдадуть Вам
максимальну віддачу від реклами, а різноманітність подачі матеріалів допоможуть
визначити найбільш ефективну лінію розвитку Вашої рекламної кампанії.
За допомогою часопису Ви змiцните імідж Вашої компанії,
знайдете нових клієнтів, а також збільшите обсяг продаж!
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РОЗЦІНКИ НА РЕКЛАМУ
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вiзитiвка
84x52
Спецпропозицiя - реклама форматом 84х52 - “вiзитiвка”

Кольорові сторінки
глянцеві зовнішні
(16)

Кольорові сторінки
глянцеві внутрішні
(2, 15)

Ч\б сторінки
внутрішні
(4-7, 10-13)

Кольорові сторінки
внутрішні
(3,8,9,14)

1/1

15000 грн

10000 грн

4800 грн

7500 грн

1/2

7500 грн

5000 грн

2400 грн

3750 грн

1/4

3750 грн

2500 грн

1200 грн

1875 грн

1/8

2000 грн

1350 грн

680 грн

1000 грн

“вiзитiвка”

750 грн

500 грн

320 грн

450 грн

Розцінки на розміщення реклами в "Правовому тижні" приведен³ без ПДВ та податку на рекламу)

за умови виходу рекламних блокiв
3 і більше разів знижка 5%,
7 і більше - знижка10%, 10 і більше - знижка15%!

Особливі умови спiвпрацi для рекламних агентств!!!
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PR-МАТЕРІАЛИ
Робота з клієнтом означає індивідуальний кошторис, сума якого залежить
вiд кiлькостi подач матерiалу, а також можливе
визначення теми номера газети та адресне розповсюдження видання.

НОВИНКА!

Додаткові можливості
розміщення рекламних матеріал iв
на сіті-лайтах столиц i

У кожному конкретному випадку розробляються
найбільш оптимальні і гнучкі умови співпраці з клієнтом.
Наші рекламодавці:

Банк "Тавріка", ТОВ "Ліга:Закон", "Експертне бюро Мещерякової, Дорошенка та Сержанової", юридично-Інформаційне бюро Суржка,
адвокат Хабібуллін, видавництво "Істина", консалтингова компанія "Вертан", інформаційний центр "Світогляд", МКГ "SeLeV-Consulting",
юридичні фірми: "Салком", "Грищенко та партнери", "КМ Партнери", "Гвоздій та Оберкович", "Павленко та Побережнюк" та інші
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КОНТАКТИ
02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 2, оф.17
(044) 219-27-17
gazeta@legalweekly.com.ua | www.legalweekly.com.ua

Сподiваºìîñü íà плiдну ñïiâïðàöþ!

Реєстраційне свідоцтво КВ №11467-340Р від 7 липня 2006 р.

