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Commercial Property – єдине B2B-видання про ринок комерційної 
нерухомості України. Мета – бути основним джерелом інформації 
про торговельний, офісний, готельний і складський сектори, але 
не обмежуватися цим. Commercial Property аналізує й інші формати, 
як от інноваційні та індустріальні парки, апарт-готелі, клубні будинки, 
котеджні містечка тощо. Ми розповідаємо про актуальні тенденції, 
нові проєкти, профільні події, передові технології, висвітлюємо 
поточну ситуацію на ринку України, знайомимо читачів із діяльністю 
та досягненнями вітчизняних і закордонних компаній та експертів, 
що працюють у нерухомості та суміжних галузях.

Періодичність у 2023: шість випусків
Формат: журнальний (210x297), електронна та онлайн-версії
Обсяг: до 68 сторінок 
Читачі: 30 000
Розповсюдження: Україна, зарубіжні ринки

«COMMERCIAL PROPERTY / 
ВСЕ ПРО РИНОК КОМЕРЦІЙНОЇ 
НЕРУХОМОСТІ»



ПРИКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

2/1 сторінки
420х297 мм

1/3 сторінки
181х83 мм

1/1 сторінки
210х297 мм

1/3 сторінки
70х297 мм

1/2 сторінки
181х125 мм

1/2 сторінки
100х297 мм

1/2 сторінки
97х258 мм

Брендування статті
420х35 мм

РЕКЛАМА НА ОБКЛАДИНЦІ

«Стікер» на обкладинці
52х40 мм

«Обгортка»
440х105 мм



НАМ ДОВІРЯЮТЬ



«Антіка»
БЦ Horizon Office Towers
БФК Gulliver
«Глідз Україна»
«Данфосс ТОВ»
ЖК Krauss Gallery
ЖК Signature
«Інтергал-Буд»
«НЕСТ»
«Строй Сіті Development»
ТАМ «А.Пашенько»
ТРЦ Blockbuster Mall
ТРЦ Lavina Mall
ТЦ GLOBUS
A Development
A-Station
Advansys
AEROSTAR
Alef Estate
Alterra Group
Arzinger
BANKHOTEL
Baumit
Bristol Hotel Odesa
City One Development
Colliers Ukraine
DEOL Partners
Design Hub International
Dragon Capital
Fairmont Grand Hotel Kyiv
ibis Styles Lviv Center
KDD Ukraine
Luxberry lakes & forest
Ribas Hotels Group
Schüco
Secret Resort Club
Standard One
UDP
UTG
і багато інших.

СЕРЕД НАШИХ 
РЕКЛАМОДАВЦІВ:

ПЕРЕВАГИ РЕКЛАМИ 
В COMMERCIAL PROPERTY

■	Об’єднує на своїх сторінках 
девелоперів, консультантів, 
архітекторів, містобудівників 
і безпосередніх споживачів 
комерційної нерухомості.

■	Реклама на сторінках видання 
забезпечує увагу з боку київських 
і регіональних компаній, а також 
іноземних учасників ринку.

■	Читацька аудиторія видання – всі 
decision makers ринку нерухомості 
України.

■	Видання охоплює аудиторію 
з високим статусом і доходами.

■	Пропонується широкий спектр 
рекламних можливостей і низка 
додаткових бонусів.



«Альтіс-Холдинг»
«Амстор»
«Антошка»
«Астра Київ»
«БІП-ПМ»
«Будхаус» 
«Дельта Проектконсалт Україна»
«ЕСТА Холдинг»
ЄБРР
«ІнвестХаус»
«ІНОР» 
«КИЇВ БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
КМ «Сонячна Долина» 
«Ковальська-Житлосервіс» 
«МЛП-Чайка»
БФК Gulliver
«Основа-Солсіф» 
«ОТП Банк» 
«ПРАВЕКС-БАНК»
«Проконсул»
«РЕНОМЕ»
«Рустлер Нерухомість Сервіс»
«Сен-Гобен»
«СІТРАС Україна»
«ТММ»
ТРЦ «Універмаг «Україна»
adidas
Alef Estate
Alfa Bank
Arricano Real Estate
City One Development
Colliers Ukraine 
Concorde Capital
Dragon Capital Property Management
EY в Україні
KAN Development
LC Waikiki
Maidan Plaza
MERX
Porsche Ukraine
Prime Business Group
Rauta Group
Salateira
Stolitsa Group
Ukrainian Development Partners 
Vertex Hotel Group
та багато інших.

СЕРЕД НАШИХ 
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ:

ПЕРЕВАГИ ПЕРЕДПЛАТИ
НА COMMERCIAL PROPERTY

■	 Commercial Property допомагає бути 
в курсі ситуації, подій, трендів, змін на 
ринку комерційної нерухомості та суміжних 
галузей, надає практичну інформацію, 
готуючи та публікуючи:

•	 комплексні аналітичні й оглядові статті, 
спецпроєкти;

•	 ексклюзивні інтерв’ю з провідними 
гравцями українського та міжнародного 
ринків;

•	 статті й авторські колонки від експертів 
ринку.

■	 Додаткові переваги для передплатників:
 1) безкоштовний абонемент на доступ 

до онлайн-архіву журналу, в якому ви 
знайдете всі статті видання в зручному 
електронному форматі;

 2) безкоштовний примірник «Гіда 
по українському ринку нерухомості / 
Guide to Ukrainian Real Estate Market».

АУДИТОРІЯ:
■	 Девелоперські та керівні компанії
■	 Інвестори, банки
■	 Консалтингові компанії
■	 Архітектори, проєктувальники, дизайнери
■	 Будівельні компанії
■	 Постачальники та виробники
■	 Ритейл-оператори
■	 Інші.



РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

«ГІД ПО УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ/ 
GUIDE TO UKRAINIAN REAL ESTATE MARKET»

Періодичність: раз на рік (лютий-березень)
Формат: журнальний (163х235), друкована й електронна версії 
Обсяг: до 200 сторінок
Тираж: до 5 000 примірників
Охоплення: 50 000
Мови: українська, англійська
Географія: Україна, зарубіжні ринки
ЦА: топ- і мідл-менеджмент 

Основна ідея цього видання – висвітлення всіх секторів ринку 
комерційної нерухомості України, презентація портретів провідних 
компаній на вітчизняній і міжнародній арені. «Гід / Guide» щорічно 
пропонує інформацію про ринок нерухомості України загалом: 
темпи розвитку, тенденції, обсяги нової та майбутньої пропозиції 
за сегментами, інвестиційні угоди тощо. Також містить два розділи-
каталоги, один із них охоплює портрети гравців сфери нерухомості – 
девелоперських, будівельних, інвестиційних, консалтингових 
компаній тощо, інший − добірку реалізованих і запланованих 
до реалізації проєктів в Україні: офісних і торгових центрів, готелів, 
багатофункціональних комплексів тощо. Такий формат видання дає 
змогу українським і міжнародним колегам ознайомитися з ринковою 
ситуацією в Україні, а також з пропозиціями основних гравців сектору 
нерухомості. А компаніям – надає додаткові можливості презентувати 
себе, просувати свої проєкти, послуги, продукцію в нашій країні та за 
кордоном.

■	 Спільно з журналом Commercial Property – передплата й іменна персональна розсилка серед українських й іноземних 
компаній, що працюють на ринку нерухомості України.

■	 На українських і міжнародних заходах, що проводяться на території України (конференції, форуми, виставки).
■	 На власних профільних заходах від Commercial Property та заходах освітньої платформи CP SCHOOL (інтенсиви, курси, 

навчальні модулі, ін.).
■	 Серед членів ділових спільнот – Конфедерації будівельників України, Асоціації рітейлерів України, Європейської Бізнес 

Асоціації, а також бізнес-школи «Міжнародний інститут бізнесу» тощо.
■	 На українському стенді та у пресзоні міжнародної виставки MIPIM (Канни, Франція).



РЕКЛАМНІ МОЖЛИВОСТІ

РОЗДІЛ «КОМПАНІЇ» «ІНТЕРВ’Ю»

ІМІДЖЕВІ МАКЕТИ

РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ 
КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ»

РОЗДІЛ «ВІЗИТКИ»



Commercial Property Online – основне джерело інформації 
про сектор комерційної нерухомості України, медійний 
майданчик, що об’єднує як фахівців ринку нерухомості, 
так і кінцевих споживачів.
Commercial Property Online – це:
■	 новини, інтерв’ю, авторські блоги та статті від експертів 

ринку, аналітичні та оглядові редакційні матеріали; 
■	 розділи з послугами та продукцією, яку пропонують 

компанії;
■	 каталог компаній, що працюють на ринку України, 

і каталог об’єктів;
■	 оголошення з оренди чи продажу нерухомості; 
■	 онлайн-журнал (архів) Commercial Property;
■	 інформація та підсумки додаткових проєктів команди 

видання Commercial Property.

9500+ підписників у соціальних мережах:

Аудиторія порталу

3000+ підписників у YouTube:

Понад 11 000 
унікальних відвідувачів 

за місяць

«Аналітика», 
«Каталог компаній» 

і «Каталог об’єктів» – 
найпопулярніші рубрики 
2022 року за кількістю 

переглядів

Понад 30 000 
переглядів сторінок 

за місяць

61% Україна 54% чоловіки 46% жінки 50% віком 25-44 роки

Facebook
facebook.com/commercialpropertymagazine

Instagram
instagram.com/commercial.property.ua

YouTube-канал Commercial Property Magazine Ukraine

Telegram
t.me/commercialpropertyua

COMMERCIAL PROPERTY ONLINE СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ПОРТАЛ З КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
COMMERCIAL PROPERTY ONLINE 

COMMERCIAL PROPERTY
У FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, 
YOUTUBE



РЕКЛАМНІ МОЖЛИВОСТІ ПОРТАЛУ

№ Формат      Розмір
        (ширина х висота, Pxl) 

1 XXL-банер      960 х 120

2 Банер       200 х 120

3 Інтерв’ю/авторський блог    до 4000 символів

4 Розміщення новини     до 1500 символів

5 Розміщення інформації в «Каталозі компаній»  до 300 символів

6 Оголошення про оренду/продаж об’єкта  до 600 символів

7 Публікація в розділах «Продукція» та «Послуги» до 3000 символів

6

1

3

6

7

4 2

2

2

2
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CP PUBLISHING

CP PUBLISHING робить вагомий внесок у розвиток культури в Україні, оскільки створює соціально значущі, 
інформативні, освітні проєкти. У 2020 році компанія розпочала видавництво унікальних книжок – це яскраві 
видання в твердих обкладинках в галузі дизайну, інтер’єрного дизайну й архітектури, ілюстрації, фотографії 
та мистецтва:
■	 «INTERIOR DESIGN in Ukraine. Дизайн інтер’єру в Україні. Інтер’єрні рішення в комерційних приміщеннях»;
■	 «INTERIOR DESIGN in Ukraine-2.  Дизайн інтер’єру в Україні. Інтер’єрні рішення в житлових приміщеннях»;
■	 «PRODUCT DESIGN in Ukraine. Предметний дизайн в Україні. Меблі, освітлення, декор»;
■	 «ILLUSTRATION in Ukraine. Ілюстрація в Україні»;
■	 «The Beauty of Ukraine / Landscape Photography»;
■	 «EMERGING ART in Ukraine / НОВОЧАСНЕ МИСТЕЦТВО в Україні».

Серія книг від CP PUBLISHING не має аналогів в Україні. Це перший випадок, коли досягнення українських 
дизайнерів, архітекторів, художників зібрані не в форматі журналу, а під твердою обкладинкою. Формат таких 
книг – настільних, що прикрашають інтер’єр, друкується відомими видавництвами світу. Крім того, важливою 
особливістю є те, що вони видаються англійською та українською мовами. Це дає змогу людині в будь-якій 
країні світу ознайомитися з досягненнями України в напрямі дизайну, мистецтва й культури загалом. www.cp-publishing.com.ua

+38 (099) 775 47 19

ЗАМОВИТИ КНИГИ 
МОЖНА:



CP SCHOOL 
І СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ 
КУРС «ДЕВЕЛОПМЕНТ 
НЕРУХОМОСТІ»

CP AWARDS 

CP ROUND TABLE

OPEN MIND CONFERENCE

МІЖНАРОДНИЙ 
АРХІТЕКТУРНИЙ ФОРУM

MEDIA KIT 2023
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СP SCHOOL І КУРС 
«ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕРУХОМОСТІ»

Навчальна платформа CP SCHOOL від Commercial Property орієнтована на представників ринку 
нерухомості з метою надання практичних знань як з вузькоспеціалізованих напрямів, так і комплексно 
з девелопменту нерухомості від А до Я. За п’ять років роботи було проведено низку інтенсивів 
та випущено шість наборів курсу «Девелопмент нерухомості». Це сертифікаційна програма з гнучким 
графіком, що надає комплексні знання та практичні навички з девелопменту нерухомості як фахівцям, 
які вже працюють у цій галузі та зацікавлені в розширенні професійних компетенцій, так і новачкам 
у цій сфері. Курс проводиться двічі на рік. Програма містить 4-5 модулів по 3-4 дні кожен з практичними 
груповими роботами, індивідуальним девелоперським проєктом, проперті-турами на об’єкти комерційної 
та житлової нерухомості, зі спілкуванням із CEO девелоперських компаній, які діляться досвідом 
та відповідають на запитання слухачів курсу.

www.school.commercialproperty.ua

Офлайн 
та онлайн

10-12 учасників 
у групі

 Старт сьомого 
набору – 15 березня 

2023 року

school@c-p.com.ua+38 (063) 641 53 18 
(WhatsApp, Telegram)
+38 (097) 265 04 36

Київ



НАЦІОНАЛЬНА
ПРЕМІЯ
В ГАЛУЗІ 
НЕРУХОМОСТІ 
УКРАЇНИ

CP AWARDS

Національна премія CP AWARDS – професійна нагорода, що вручається за досягнення в галузі 
нерухомості України. Вітчизняні та закордонні фахівці – журі конкурсу – оцінюють роботу колег, 
обирають і вручають статуетки найкращим реалізованим об’єктам і майбутнім проєктам, 
як-от торговим і бізнес-центрам, готелям тощо, а також компаніям на Церемонії нагородження 
та гала-вечері CP AWARDS. Цей центральний світський захід ринку нерухомості об’єднує в один 
вечір 150 гостей: членів журі, визнаних українських та іноземних експертів у галузі нерухомості, 
будівництва, інвестицій, консалтингу, архітектури, а також ритейлу та маркетингу, учасників 
і номінантів конкурсу, топменеджерів вітчизняних і міжнародних компаній.

www.cp-awards.com.uaОфлайн 150 гостей 
на Церемонії нагородження 

та гала-вечері

Київ



OPEN MIND 
CONFERENCE

Open Mind Conference об’єднує на одному майданчику decision makers ринку нерухомості 
та суміжних сегментів із метою проаналізувати актуальну ситуацію в галузі, дізнатися настрої 
та бачення її ключових компаній і персон, обговорити питання, що стосуються інвестиційної 
привабливості різних секторів нерухомості Києва й України загалом, визначити вектори 
інвестицій та напрями розвитку девелоперського бізнесу. Захід розрахований на представників 
інвестиційних і девелоперських компаній, представників замовників, власників бізнесу 
та нерухомості, банківських установ і фондів, галузевих агентств і спільнот, юридичних, страхових 
і консалтингових компаній та інших експертів. Це платформа не тільки для обговорення 
найактуальніших питань, що стосуються інвестиційних можливостей сфери нерухомості, 
але й, звісно, для нетворкінгу та налагодження ділових контактів.

www.commercialproperty.ua/
projects/open-mind-conference/

Офлайн 150 гостейКиїв



CP ROUND TABLE

CP ROUND TABLE від журналу Commercial Property − динамічний формат спілкування 
з фахівцями, дискусійна платформа для найбільш цікавих та актуальних тем і питань, 
якими живе сучасний ринок нерухомості України. Це майданчик невеликого формату для 
обмеженого кола учасників. До дискусії в межах CP ROUND TABLE запрошуються фахівці 
високого рівня, професіонали в певній сфері, представники конкуруючих компаній, які 
можуть дати непідготовлені відповіді на питання модератора. Підсумки зустрічей − цікаві 
думки, вагомі аргументи, альтернативні пропозиції та просто важлива інформація − 
висвітлюються на сторінках Commercial Property та в інших медіапроєктах видання.

www.commercialproperty.ua/
cp-round-table

Офлайн (Київ) 
чи онлайн

10-12 учасників



МІЖНАРОДНИЙ 
АРХІТЕКТУРНИЙ 
ФОРУМ

Міжнародний архітектурний форум – В2В-захід, який об’єднує українських та іноземних 
професіоналів галузей архітектури й проєктування, нерухомості, будівництва та суміжних секторів. 
Це майданчик для обговорення тенденцій і чинників, які визначають розвиток та зміни в архітектурі 
окремих будівель і міст загалом, демонстрації передових трендів у сучасній архітектурі, проєктів 
і продуктів, обміну досвідом, ознайомлення з архітектурними та дизайнерськими досягненнями, 
роботами українських і міжнародних фахівців. Це платформа для спілкування та налагодження 
партнерських стосунків між українськими та міжнародними компаніями.

www.architecturedesign.com.uaОфлайн 200 гостейКиїв



П Р Е С Ц Е Н Т Р
CP COMMUNICATION AGENCY

MEDIA KIT 2023



Персональний пресцентр − це журналістський 
супровід компанії від агентства 
CP COMMUNICATION AGENCY. Професійні 
автори створюють редакційні, іміджеві 
та рекламні тексти для замовника. Це може 
бути як разове завдання від клієнта, так 
і систематична підготовка текстів, рекомендації 
щодо тематики, формату та подачі матеріалів, 
а також узгоджений обсяг публікацій, 
виконаних у визначені терміни.

info@c-p.com.ua

+38 (044) 461 90 89

CP COMMUNICATION AGENCY
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