Комерційна пропозиція
Шановні парнери!
Український мариністичний журнал "Шкіпер", що є в
інформаційному просторі з 1998 року, — лідер на ринку
тематичних видань України.
За цей час "Шкіпер" завоював повагу фахівців та
читачів компетентними, цікавими та різноманітними
публікаціями світу вітрильних та моторних яхт, катерів,
гідроциклів. В журналі систематично друкуються
технічні матеріали про новітні технології будівництва
та експлуатації плавзасобів; подається інформація про
спорядження, супутні товари для спорту та відпочинку на
воді.
Зі сторінок журналу читачі поринають у світ спорту,
пригод та розваг на воді: знайомляться з корисною
інформацією про змагання  — від клубних регат до
Чемпіонатів світу, Олімпійських ігор; пізнають цікаві
факти з історії та сьогодення мореплавства, подорожей,
віндсерфінгу та дайвінгу.
"Шкіпер" є офіційним медіапартнером Вітрильної
федерації України, Національної водно-моторної
федерації України, Національної федерації
судномоделізму та судномодельного спорту України.
З 2000 року ТОВ "Поліса", видавець журналу "Шкіпер",
щорічно, в останні вихідні травня, організовує та
проводить "КиївБотШоу" — єдину Всеукраїнську виставку
яхт, катерів на воді та супутніх товарів.
Наша читацька аудиторія веде активний спосіб
життя і багато часу проводить на воді з родинами,
друзями та діловими партнерами. Більшість з них —
власники плавзасобів та бажаючі придбати їх або стати
орендарями у майбутньому.
Журнал "Шкіпер" розповсюджується по всій Україні, а
також в Росії, Білорусі, Польщі, Туреччині.
Передплата і продаж здійснюється через мережу
всіх найбільших прес-агенцій України; в супермаркетах
"Велика Кишеня", "Фуршет", "Сільпо", "Перекресток",
столичних торгівельно-розважальних центрах "Караван",
"Глобус".
Адресна розсилка здійснюється у близько 600 фірм.
Зі "Шкіпером" плідно співпрацюють як вітчизняні
виробники так і представники іноземних компанійвиробників різноманітних товарів індустрії спорту та
активного відпочинку на воді.
ТОВ "Поліса" запрошує до співпраці та пропонує
розмістити рекламу, інформаційно-рекламні статті
про торгову марку та діяльність вашої компанії в
авторитетному українському виданні — часописі
"Шкіпер".
В журналі "Шкіпер" діє рубрика "Фотопродаж", у якій
подається інформація про купівлю-продаж яхт, катерів,
човнів та супутніх товарів.
Шановні парнери!
Співпраця зі "Шкіпером" дозволить вам значно
ефективніше проводити рекламну кампанію щодо
просування ваших товарів
і послуг на ринок. Адже індустрія спорту та активного
відпочинку на воді стрімко розвивається!
Сьогодні в Україні, на обліку в інспекції Головного
державного реєстратора флоту знаходяться понад
60 000 маломірних суден і кількість їх щороку зростає.
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Вартість розміщення повнокольорової реклами в журналі "Шкіпер"
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85x25
€ 240

85x55
€ 360

85x120
€ 720

175x65
€ 720

175x80
€ 960
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245x55
€ 960

70x285 (75x295)*
€ 960

215x95 (225x100)*
€ 960

175x120
€ 1440

85x245
€ 1440
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Клапан-розворот

105x285 (110x295)*
€ 1440

145x215 (150x225)*
€ 1440

€ 1620

€ 1620

215x285 (225x295)*
€ 3000
1 стор. обкладинки –
іміджева реклама – € 4800
(2, 3 стор. обкладинки €3600
4 стор. обкладинки €4200

415x285 (425x295)*
2 стор. обкладинки €7200
в середині журнального блоку € 6600

(2, 3 стор. обкладинки

(2, 3 стор. обкладинки

* в дужках подано розміри макету до обрізу

Реклама в розділі "Яхт-клуби та марини України" (1/8 – 85х55 мм) – € 50

Вартість публікації оголошень
в розділі “Фотопродаж” (€)
Розмір, мм
85х55
85х120
177х85
177х120
100х260

Вартість
120
240
360
480

Вартість публікації
рекламно-інформаційних
статейних матеріалів (€)
Розміщення
540
Редагування
40
Переклад з англійської
55
чи польської мови

Ціни подано з ПДВ і діють з 1 січня 2013 року.
Оплата у гривнах по курсу НБУ на день выставления счета
При розміщенні реклами у 6 номерах журналу, бонус — реклама на сайті часопису
Рекламодавцям, які попередньо оплатили річний договір, надається рекламно-інформаційний бонус

Графік виходу журналу у 2015 році
Число журналу
№ 1, січень-лютий
№ 2, березень-квітень
№ 3, травень-червень

Дата
виходу
18.03
12.05
14.07

Кінцевий термін
подачі реклами
07.03
22.04
20.06
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Число журналу
№ 4, липень-серпень
№ 5, вересень-жовтень
№ 6, листопад-грудень

Дата
виходу
10.09
11.11
10.01

Кінцевий термін
подачі реклами
20.08
20.10
15.12

