
Lawyers Daily – журнал для бізнес-еліти нового формату 



ПРО ВИДАННЯ:

Сформувати розвиток бізнес-процесів в Україні саме так, 

як це відбувається в справжній демократичній державі

Допомогти бізнесу і довести світовій спільноті, що Україна –

прекрасне місце для різних можливостей 

LDaily – це майданчик для CEO, CFO і власників компаній,

які усвідомлюють необхідність масштабних змін в Україні

і готові їх впроваджувати

LDaily – журнал для бізнес-еліти нового формату
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МИ ВІДДАНІ СВОЇМ ЦІННОСТЯМ 

НАША МЕТА – НЕЗМІННА

МІСІЯ – ШЛЯХЕТНА



ВІД ГОВНОГО РЕДАКТОРА:

Покликаний сформувати бізнес-еліту нового формату

Стати виданням №1 у сегменті ділової преси України

LDAILY

НАША РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА 

Чесна и освітня

Цікава та довірлива

Допомагає розставити акценти та визначитися із життєвою позицією
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«Задаючи бізнес-тональність»



ПРО ЩО ПИШЕ LDAILY:

Це аналітичні та авторські матеріали будь-якого рівня 

складності щодо результатів, прогнозів в ключових і не тільки 

напрямках економіки

Нестандартні висловлювання opinion leaders і авторитетних 

експертів щодо важливих процесів в економіці

Новини, аналітичні статті, інтерв'ю, які розкривають 

найактуальніші проблеми бізнесу та країни в цілому

Новини та статті про події за межами України
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БІЗНЕС

ПОГЛЯДИ

КРАЇНА 

СВІТ
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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

ПОРТРЕТ АУДИТОРІЇ: 

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

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

АВТОСАЛОНИ КЛАСУ ЛЮКС

РЕСТОРАНИ ТА ГОТЕЛІ ЕЛІТНОГО КЛАСУ

VIP – ТУРОПЕРАТОРИ

БІЗНЕС - ІВЕНТИ

ДЕ ЗНАЙТИ:
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СПЕЦНОМЕР:

Спецномер –

можливість 

максимально 

повно висвітлити 

будь-яку цікаву для 

вас тему: графіка, 

аналітична стаття, 

інтерв'ю, коментарі

Спецномер видання присвячується 

вузькій темі розвитку бізнесу
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БРЕНДУВАННЯ:
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На цьому місті 

може бути логотип 

вашої компанії

Брендування –

можливість створити 

образ бренду 

і підвищити його 

впізнаваність

за допомогою 

будь-яких графічних 

елементів



ІНФОГРАФІКА:

Інфографіка –

графічний спосіб 

донести інформацію, 

яку необхідно подати 

наочно, доступно і 

просто. Форма 

безпосередньо 

залежить від самої 

інформації та 

цільової аудиторії
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LDAILY – майданчик для закритих професійних discussion club, покликаних 

допомогти бізнесу у вирішенні проблем і досягненні високої мети

EVENTS:



ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ:
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Співпраця з нами 

сформує лояльність 

до вашого бренду 

серед наших читачів –

української 

бізнес-еліти

Повнокольорова

реклама на аркуші А4



ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ:
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Співпраця з нами 

сформує лояльність 

до вашого бренду 

серед найавторитет-

ніших CEO нашої 

країни. LDaily пропо-

нує розміщення 

макету А4, повного 

тексту інтерв’ю
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СИЛЬНІ СТОРОНИ:

Ексклюзивні, авторські матеріали і лише перевірена інформація

Максимально прозора редакційна політика

Команда професійних журналістів

Читацька аудиторія – бізнес-еліта України

Абсолютна непричетність до жодної з політичних організацій
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