
•  Макети приймаються лише у форматах TIF
300 dpi чи EPS. 

•  Кольорова модель CMYK (FOGRA28, ISO 12647)
2:2004). 
•  Шрифти переведені в криві, 
вбудовані фото - CMYK 150-300 dpi, 
прозорості – HighResolution. 
•  Розміри макету повинні відповідати
розмірам модулів відповідного видання 
з врахуванням вильотів на обріз.
•  До макету мають додаватися фінальні
роздруківки, підписані та затверджені
відповідальною особою замовника.
•  Значимі частини макетів, що йдуть на виліт, 
не повинні розташовуватися ближче 5 мм до краю
обрізу (і з відступом 12 мм від корінця у виданнях 
із склейкою-біндером).

•  Розворотні макети повинні бути розсунуті
на 7 мм від центру (3,5 мм вліво та 3,5 мм вправо, 
якщо макет знаходиться в середині блоку)
і на 10 мм від центру (5 мм вліво та 5 мм вправо, 
якщо макет розміщується на перших 
або останніх 3-х розворотах). Дообрізний розмір
при цьому залишається тим самим.
•  За наявності тексту, що йде вивороткою (білі літери), 
мінімальний кегль 9 pt (на однобарвній плашці 
C, M, Y, або Black не менше 5 pt), дрібні шрифти 
з засічками також не рекомендується використовувати 
через ризик перевищення точності суміщення
фарб, передбачених стандартами якості друкарні. 

•  Тонкі чорні лінії, чорний текст менше 18 pt,
розміщені на кольоровій плашці або фото
повинні мати параметр Qverprint, щоб уникнути 
появи навколо літер світлих ділянок, 
обумовлених причиною вище. 
•  Текст, пофарбований у кілька фарб, 
або з виворіткою на фоні з декількох фарб
повинен бути не менше 6 pt 
та тонкі лінії не менше 0.5 pt.

•  Під чистий чорний колір рекомендується додавати 
50% Cyan. Для досягнення насиченого чорного 
на великих площах рекомендовано використовувати 
Black - 100%, Cyan - 50%, Magenta - 40%, Yellow - 30%
(Superblack)
•  Макет повинен відповідати заявленій площі. 
Дробові макети, що мають білий фон на своїх межах, 
відокремлюються тонкою чорною лінією 
або замкнутою рамкою товщиною 0,3-0,5 pt.

•  Претензії щодо кольору приймаються лише 
в тому випадку, якщо рекламодавцем було надано 
кольоропробу з відповідними друкарні параметрами.
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1 шпальта
на виліт

210 х 275 
(плюс по 5 мм 

на обріз 
220 х 285 )

PR-шпальта
184.5 х 249,5 мм 

1/2 (вертик.)
90 х 249,5  

1/2 (вертик.)
на виліт

102 х 275 
(плюс по 5 мм 

на обріз 
112 х 285) 1/2 (гор.)

184.5 х 122 

1/2 (гор.)
на виліт
210 х 134,5 

(плюс по 5 мм 
на обріз 

220 х 144,5)

1/3 (гор.)
210 х 88 

1/3 (гор.)
184.5 х 79 

1/3 (вертик.)
57 х 249,5

1/3 (вертик.)
на виліт

67 х 275

1/4 (гор.)
184.5 х 58

1/4
90 х 122 

1/4 (гор.)
42,5 х 249,5

1/10 (гор.)
184.5 х 25

1/4 (гор.)
на виліт

49 х 275
1/10 (гор.)
на виліт

210 х 25

Рік заснування – вересень 2003 року. Формат – 210х275 мм.
 

Мова видання – українська. Наклад – 30 000 екз.
Періодичність – щомісяця 

РЕКЛАМНИЙ  
МОДУЛЬ

Ціна в грн 
без ПДВ

1/1 76,500 

1/2 46,800

1/3 31,600

1/4 25,700

Розворот 2 шпальти

*Розміщення політичної реклами, націнка 100%

123,000

СПЕЦІАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ

Остання обкладинка 1/1 109,000

Друга обкладинка 1/1 81,800

Третя обкладинка 1/1 79,200

Рядок на першій 
обкладинці

27,400

2 шпальти
(розворот)

420 х 275 
(плюс по 5 мм 

на обріз 
430 х 285)
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(плюс по 5 мм 
на обріз 220 х 98)

(плюс по 5 мм 
на обріз 
77 х 285)

(плюс по 5 мм 
на обріз 
59 х 285)

(плюс по 5 мм 
на обріз 
220 х 35)
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