
бізнес-новини з юридичним акцентом



Журнал бізнес-новин, що є організатором тематичних бізнес-events

і автором нестандартних кейсів

ПРО ПРОЕКТ:

Єдине видання на українському медіа-ринку, засноване на 

сегментованому підході до інформування представників бізнесу
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Онлайн-майданчик для ділових людей, який формує громадську 

думку про розвиток підприємництва в Україні
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Надає всебічну підтримку в розвитку малого, середнього і 

великого бізнесу в Україні та за кордоном

Інформаційно сприяє гендерній рівності в бізнесі будь-якого 

напрямку та рівня

Популяризує ідею розвитку підприємництва виключно в 

правовому полі

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ БІЗНЕС-ВИДАННЯ 

Формує бізнес-процеси в Україні саме так, як це відбувається 

в справжній демократичній державі
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Інфографіка

Новини Аналітика Інфографіка СпецпроектиПогляди

Аналітика

Спецпроекти

Новини

Сімейний бізнес: 
складнощі і переваги

Нівелювання інституту
адвокатури: як реагують
професіонали

Ціна лідерства: основна
інвестиція DHL – інвестиція
в людей

Apple виплатить Ірландії 13 
млрд євро за незаконно 
надані пільги

Чи врятує ЄСПЛ ошуканих
інвесторів?

Погляди

Новини

РУБРИКИ І ПОПУЛЯРНІ МАТЕРІАЛИ:

Усі рубрики сайту 

сформовані за 

популярністю 

публікацій. Події під Радою:
«Адвокати – одні з 
найбільших інтелектуалів…

ЭКСКЛЮЗИВ ВІД
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CEO та CFO українських компаній

CEO та CFO міжнародних компаній

Власники компаній

НАША ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:
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СТАТЬ

64,15% чоловіки
35,85% жінки

СТАТУС - топ-менеджмент, власники бізнесу, висококваліфіковані

незалежні експерти

ДОХІД - високий

ВИКОРИСТОВУЮТЬ МОБІЛЬНІ 

ПРИСТРОЇ: 

mobile – 74,5%

desktop – 17%

tablet – 8,2%

ІНТЕРЕСИ НАШОЇ АУДИТОРІЇ:

життя в ритмі нового часу

5,49 %

3,94%

3,05 %

2,96 %

2,45 %

біг / ходьба

комп’ютери та електроніка

велоспорт

кулінарія

подорожі

ВІК

нас читають - від 30 до 54 років

5,50 %27,50 %33,50 % 15,50 % 12,50 %5,50 %

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +

ПОРТРЕТ АУДИТОРІЇ: 
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Олександр КощєєвВадим Сидорук

Михаило Радуцький

Роберт Басілі

Наталія Осадча

Дмитро Дубілет

Данило Пасько Андрій Гаврильчик

Микола Сюткін

Игор Смелянський

МИ ПРАЦЮЄМО ТІЛЬКИ З ЛІДЕРАМИ ДУМОК:
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Впливати на долю українського бізнесу

Завжди залишатися в 

курсі найважливіших 

подій у світі бізнесу

Сприяти розвитку 

підприємництва 

виключно в правовому полі

Підвищити впізнаваність

бренду компанії на 

міжнародному рівні

Брати участь 

в тематичних 

бізнес-events

Об'єднати зусилля з 

партнерами для вирішення 

проблем пов’язаних 

розвитком бізнесу 1 

4

32
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СПІВРОБІТНИЦТВО З LAWYERS DAILY ДОЗВОЛЯЄ:
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РЕКЛАМНІ 
БАНЕРИ

БРЕНДУВАННЯ

СПЕЦПРОЕКТИ E-MAIL  
РОЗСИЛКА

PR-
ПУБЛІКАЦІЇ

EVENTS

НАШІ РЕКАМНІ МОЖЛИВОСТІ:
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БАНЕРИ:

Можливість яскраво 

заявити своїй 

цільовій аудиторії 

про рекламований 

продукт чи товар

728 х 90
304 х 157

240 х 240

240 х 240

240 х 352
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БРЕНДУВАННЯ:

Сучасний і 

найпривабливіший 

вид інтернет-

реклами сьогодні, 

що передбачає 

можливість стати 

спонсором 

редакційних 

матеріалів на 

визначену тему, 

підвищити 

впізнаваність

бренду і зміцнити 

імідж компанії    
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Будівельні афери

Brexit

СПЕЦПРОЕКТИ:

Комплексна пропозиція по вирішенню бізнес-завдань, креативний підхід 

до просування вашого бренду з тривалим охватом цільової аудиторії 
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PR-ПУБЛИКАЦІЇ:

Один з 

найефективніших 

способів сьогодні 

вплинути на 

суспільну думку, 

доносячи до 

максимально 

широкої аудиторії 

необхідну 

інформацію 
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E-MAIL РАССЫЛКА:

Унікальна можливість комунікації з бізнес-спільнотою, 

до якої ми з радістю донесемо ваше рекламне повідомлення 

або будь-яку іміджеву публікацію.

Ми допоможе перетворити наших передплатників на ваших клієнтів! 
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МИ ПРОГРЕСИВНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ:

Кількість наших 

читачів у соціальних 

мережах перевищує

16 600

На Lawyers Daily публікуються новини, 

аналітичні та графічні матеріали, а також –

авторські публікації, що дозволяють читачам 

завжди тримати руку на пульсі подій у світі бізнесу
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Жанна Гаращук

Головний редактор

Правильне стратегічне рішення сьогодні - це наше з Вами завтра! 

І якщо Ви активні, амбіційні і хочете діяти на випередження, ми надаємо 

таку можливість.

Співпрацювати з Lawyers Daily – створювати умови для розвитку легального бізнесу в Україні! 

Професіоналізм: ми робимо все і навіть більше

Відкритість і звітність: зворотний зв'язок на будь-якому етапі співпраці

Пунктуальність: ми завжди строго дотримуємося таймінг

Ваш успіх у наших знаннях: ми говоримо однією мовою

ГОЛОС СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ:

reklama@lawyers.ua
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