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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
(станом на 25 травня 2017 року) 

«Фермер Придніпров’я» -  нове щотижневе видання на медіапросторі та агроринку, 
засновником якого виступили Асоціація фермерів та приватних землевласників 

Дніпропетровської області. Тираж газети уже на сьогодні досяг 10-ти тисяч примірників, 
постійно зростає. Читачами та передплатниками видання є фермери, дрібні землевласники  

та одноосібні господарі, аграрні формування.  
Це означає, що всі вони є постійними споживачами Ваших послуг і можуть бути Вашими 

клієнтами та партнерами  на просторі аграрного ринку,  
сприятимуть успіхові Вашої справи. 

Запрошуємо до співпраці з «Фермером Придніпров’я».  
Наші розцінки: 

Блочна реклама 
 

 

Іміджеві статті (з виїздом нашого власкора) 
Формат сторінки A3 Ціна в грн. за  

кв см 
925 см кв. (ч/б стор.) 7.00  (6465 грн. сторінка) 
925 см.кв.( стор. у кольорі) 9.00  (8325 грн. сторінка) 
925 см. кв. (остання сто.р колір.) 10. 00 (9250 грн. стор.) 
460 см.кв. (перша стор. колір) 12.00 (75520 грн. ½ стор.) 

   
 
В и м о г и  д о  о р и г і н а л - м а к е т у :  
 - min 4х5 см (гор/верт) та 8,2х2,5 см; 
 - по горизонталі: 4 см; 8,2 см; 12,6см; 16,6 см; (ширина рекламного блоку) 
 - векторні файли: EPS, CDR, Ai – текст необхідно конвертувати у криві; 
 - растрові файли: роздільна здатність 300 dpi; кольорова модель CMYK, Grayscale; 
формат: TIFF, JPEG.  

Місце розміщення 
Ціна в грн.               
за кв. см 

внутрішні  сторінки (ч/б) 7,00 
внутрішні  сторінки (колір) 9,00 
остання сторінка(колір) 10,00 
перша сторінка (колір) 12,00 
політична реклама          9,50                                  

ЦІНИ 
на рядкову рекламу   

до 20-ти слів +  
2 телефони = 80 грн. 

►320  грн. на (4 тижні)  

http://www.farmer.dp.ua/
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