
РЕКЛАМА В ЖУРНАЛІ  
«БЮЛЕТЕНЬ ААУ»



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Асоціація адвокатів України надає унікальну можливість всім зацікавленим розмістити свою 
рекламу у виданні Асоціації адвокатів України «Бюлетень ААУ».

Розміщення реклами на сторінках журналу «Бюлетень ААУ» – це оптимальний шлях поши-
рення інформації про Вашу компанію та формування її позитивного іміджу.

Розміщення реклами передбачає друк рекламних блоків на сторінках журналу за Вашими 
макетами або розміщення публікації.

Журнал «Бюллетень ААУ» виходить 7 разів на рік та розповсюджується по всій території України.

Тираж: 400-600 екземплярів.

Формат: А4

Періодичність: 1 раз на 2 місяці.

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Цільова аудиторія: юристи; адвокати; судді, in-house lawyers; представники бізнесу, ЗМІ, 
органів влади та ін.

Засновник: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України».



БАНЕРНА РЕКЛАМА В ЖУРНАЛІ

Макет на 1 шпальту (сторінку): 
185x232мм (Ш*В)
3000 UAH

Макет на 1/2 шпальти (сторінки): 
185х115мм горизонтальний або  
91х232мм вертикальний (Ш*В)
2000 UAH

Макет на 1/4 шпальти (сторінки):  
91х115мм вертикальний (Ш*В)
1000 UAH

ВИМОГИ ДО МАКЕТІВ:
Всі растрові елементи без примусового розтягуван-
ня, CMYK, колірний профіль відключений, фарба до 
300%, якщо PDF - шрифти переведені в криві.
Приймаються файли: PDF версії 1.3 або TIF в 1 про-
шарок. Дрібні тексти чорною фарбою - в 1 фарбу: 
0-0-0-100.
Макети в CorelDRAW не приймаються.



РОЗМІЩЕННЯ СТАТЕЙ

Об’єм матеріалу Кількість знаків Вартість, UAH
Коментар на 1 шпальту 4000 знаків 1000
Стаття на 2 шпальти 8000 знаків 2000
Стаття на 4 шпальти 15 000 знаків 4000

ВИМОГИ

1. Стаття повинна бути збережена у форматі Microsoft Word з розширенням *.doc 
– заголовок (назва статті);
– підзаголовок;
– ім’я та прізвище автора (авторів);
– посада автора (авторів);
– назва компанії;
– сам текст статті.

2. Стаття має подаватися разом з фотографією в електронному вигляді,
формат JPEG, 300 dpi.

3. Статтю необхідно надіслати на e-mail: pr@uaa.org.ua



РЕКЛАМНИЙ ПАКЕТ

ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО ВИДАННЯ «БЮЛЕТЕНЬ ААУ» НА 2019 РІК

Номер Крайній термін  
подачі матеріалів

Тема 

№1 (38) 22.02.2019 Судова практика
№2 (39) 20.04.2019 Міжнародна торгівля, валютне 

регулювання, міжнародний арбітраж, 
податкові спори, ТЦО

№3 (40) 31.05.2019 Кримінальне право
№4 (41) 30.08.2019 Захист бізнесу
№5 (42)  

Cпеціальний випуск
03.10.2019 Адвокат року-2019

№6 (43) 25.10.2019 Податкове право
№7 (44) 15.11.2019 Кримінальне право

КОНТАКТИ:

Наталія Журавльова
+38 (067) 239 86 90
e-mail: pr@uaa.org.ua

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

ВГО «Асоціація адвокатів України» 
Р/р 26001153697 (UAH) 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» 
Код установи банку 380805 
Код ЄДРПОУ 34294645 
Призачення платежу:  
благодійний внесок (Бюлетень ААУ)

Пакет видання «Бюлетень ААУ»
(сума благодійного внеску –  20 000,00 грн.)

«Бюлетень ААУ» – офіційне друковане видання Асоціації, яке розповсюджується на заходах 
ААУ. Розповсюджується серед органів державної влади, судових інстанцій.

Підтримавши видання, Ви маєте чудову нагоду заявити про себе. «Бюлетень ААУ» виходить 
6 разів на рік.

Привілеї  Строк дії

Можливість розміщення на 1 сторінці формату А4 (профіль, 
інтерв’ю, прес-реліз, реклама, стаття).

1 шпальта (сторінка) 2 рази на рік / 
6 випусків

Розміщення логотипу в виданні «Бюлетень ААУ». ¼ шпальти в кожному випуску 
Бюлетеня ААУ (2019 рік) 6 випусків

www.uaa.org.ua


