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Україна щоденно зазнає масштабних руйнувань через воєнні дії з боку росії. Попри це, ми вже 
бачимо, як держава відбудовує критично важливу інфраструктуру, а бізнес, який постраждав, 
відновлює об’єкти, продовжує працювати, допомагає, волонтерить, змінює стратегію задля 
майбутнього зростання. 
 
У Guide 2023, як і в публікаціях попередніх років, буде зібрана аналітика по різних 
секторах комерційної нерухомості в Україні. У цьому виданні ми представимо річні огляди 
торговельного, офісного, готельного, складського ринків нерухомості, а також розповімо 
про ситуацію у галузі виробництва будівельних матеріалів.
 
Але наша мета також – показати, як адаптувався та працює український бізнес – гравці 
ринку нерухомості – в умовах війни, розповісти про кейси відбудови та відновлення роботи 
пошкоджених комерційних об´єктів.
 
Крім того, Guide 2023 міститиме два розділи-каталоги, один із них охоплюватиме портрети 
компаній, що пропонують послуги на ринку нерухомості, інший − добірку об’єктів нерухомості 
та проєктів, що перебувають на стадії реалізації. 
 
Створюючи це видання, ми даємо можливість комплексно і з одного джерела ознайомитися 
з актуальною ситуацією в кожному із секторів комерційної нерухомості України, дізнатися 
про компанії, які продовжують працювати на ринку, допомагаємо їм у просуванні своїх 
проєктів, послуг, продукції в нашій країні та за кордоном.

КОНЦЕПЦIЯ
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Періодичність: раз на рік (березень)
Формат: журнальний, 163х235, друкована та pdf-версії 
Обсяг: до 150 сторінок
Тираж: 5000 примірників
Мови: українська, англійська

ОСНОВНІ ДАНІ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 Девелоперські компанії
 Інвестиційні компанії
 Консалтингові компанії
 Будівельні організації
 Муніципальні органи управління та громадські організації
 Керівні компанії торгових й офісних центрів, складських комплексів
 Готельні оператори
 Архітектурні та дизайнерські бюро, проєктні організації
 Банки та фінансові установи
 Ритейл-оператори
 Постачальники послуг охорони та систем безпеки
 Провайдери зв‘язку й IT-компанії
 Виробники та постачальники інженерного обладнання
 Виробники та постачальники меблевого та інтер‘єрного обладнання
 Виробники та постачальники будівельних й оздоблювальних матеріалів, ШМБ
 Юридичні компанії
 Клінингові компанії
 Інші



4MEDIA KIT 2023

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Друкована версія:
 презентація та розповсюдження на провідній 

міжнародній виставці в галузі нерухомості й інвестицій 
MIPIM (Канни, Франція) – на українському стенді 
та у пресзоні

 на заходах освітньої платформи CP SCHOOL (інтенсиви, 
курси, навчальні модулі, ін.)

Електронна версія:
 по e-mail базі передплатників Commercial Property 

(українські й іноземні компанії, що працюють на ринку 
нерухомості України)

 по базі освітньої платформи CP SCHOOL і бізнес-школи 
«Міжнародний інститут бізнесу»

 серед членів бізнес-асоціацій:
 Конфедерації Будівельників України (КБУ)
 Асоціації рітейлерів України (RAU)
 European Business Association (EBA)
 FIABCI (Міжнародна федерація фахівців 

з нерухомості)
 American Chamber of Commerce in Ukraine (ACC)
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Розміщення рекламних блоків    Розмір         Вартість*

*Ціни наведені в євро з урахуванням ПДВ.
Оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ.

РЕКЛАМА

ДОДАТКОВО!

  рекламна інформація з розділів «Компанії», «Об’єкти», «Візитки» публікується на весь 
2023 рік на порталі www.commercialproperty.ua 

 
  усі інформаційні й іміджеві макети (з розділів «Інтерв’ю», «Компанії», «Об’єкти») 

дублюються в електронну розсилку по базі Commercial Property
 
  усі інтерв’ю дублюються додатково у соціальні мережі Facebook та Instagram

Переваги для рекламодавців:
  реклама вашої компанії або об’єкта, що працює цілий рік
  комплексний підхід до просування, що охоплює різні канали: друковане 

й електронне видання, вебпортал, соціальні мережі, електронні розсилки
  розповсюдження серед багатотисячної професійної аудиторії в Україні 

та за кордоном – на українському стенді та пресзоні на виставці MIPIM

Реклама на обкладинці 165х36 мм 1000
Реклама на обкладинці, 2 версії 165х36 мм 1600
Преміальні позиції, 2 версії  1/1 шпальти 1600
Редакційна частина (іміджевий макет), 2 версії 1/1 шпальти 1000 
Розділ «Компанії», 2 версії  1/1 шпальти 1000
Розділ «Компанії», розворот, 2 версії  2/1 шпальти 1300
Розділ «Візитки», 2 версії 1/8 шпальти   150
Каталог об‘єктів нерухомості, 2 версії  1/1 шпальти 1000 
Каталог об‘єктів нерухомості, 2 версії  1/2 шпальти   550 
Інтерв‘ю (на правах ексклюзивності по сектору) 2/1 шпальти 1500

https://www.facebook.com/Commercial-Property-180653348660485/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/commercial.property.ua/?hl=ru
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РЕДАКЦІЙНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ «КОМПАНІЇ» РОЗДІЛ «ВІЗИТКИ»

Реклама на обкладинці Шпальта

165x36 мм 165x235 мм (+5 мм з кожного боку)

Шпальта Розворот 1/8

165x235 мм 330x235 мм 70x50 мм

РЕКЛАМА

НАЗВАН КОМПАНІЇ
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM

НАЗВА КОМПАНІЇ
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
icing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut 
labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esis nisi ut aliq Lorem 
ipsum dolor sit amet, con-
secteturt labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nos-
trud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliqprehen-
derit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
ct nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat in culpa qui 
officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat Lorem 
ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliq

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
icing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut 
labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud ex-
ercitation ullamco laboris 
nisi ut aliq Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud ex-

ercitation ullamco laboris 
nisi ut aliqprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, 
sed do eiusmod tempor in-
cididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis t esse 
cillum dolore eu fugiat Lo-
rem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliq

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipis-
icing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut 
labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud ex-
ercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat.
   Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore 
eu fugiat Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do ei-
usmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud ex-
ercitation ullamco laboris 
nisi ut aliq Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecte-
tur adipisicing ellaboris 
nisi ut aliqprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo 
ct nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat in culpa qui 
officia deserunt mollit 
anim id est laborum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim, quis 
nostrud in voluptate velit 
esse cillum dolore eubore 
et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliq
   id est laborum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, 
sed do eiusmod tempor 
infthfh dfgd dgd minim ve-
niam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum 
dolo exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1/8
НАЗВА 
КОМПАНІЇ
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 

РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ»
1/1

165x235 мм

ВИМОГИ ДО МАКЕТА
Макети приймаються в форматах: TIF (злиті в один шар без компресії), EPS (всі шрифти 
необхідно конвертувати в криві). Розширення не менше 300 dpi. Колірна модель CMYK, 
чорно-білі − в Grayscale. До всіх макетів додатково 5 мм з кожного боку під обріз.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore mostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 
Lorem ipsum dolor sit amlaboris nisi 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliq Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliqprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
   Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo ct nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat in 
culpa qui officia deserunt mollit anim 
id est laborum. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit

НАЗВА ОБʹЄКТА
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
labore et dolore magna aliqu

Lorem ipsum dolor 
sit amet,
consectetur adipisicing 
d tempor incididunt
labore et dolore 
magna aliqu

Lorem ipsum dolor 
sit amet,
consectetur adipisicing 
d tempor incididunt
labore et dolore 
magna aliqu
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РОЗДІЛ «КОМПАНІЇ»

ІМІДЖЕВІ МАКЕТИ

«ІНТЕРВ’Ю»
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РОЗДІЛ «ВІЗИТКИ»

*Приклади розміщення

РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ»
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