
Головбух — щотижневе спеціалізоване видання, виходить з 1997р. 
 

Наклад видання —  15 500 примірників 
Друк — чорно-білий друк 
Обкладинка — 4 кольори (повнокольоровий друк) 
Формат — 200× 255 мм  
Обсяг — 64 сторінки 
Розповсюджується лише за передплатою по всій території України 
 

Аудиторія журналу: бухгалтери, головні бухгалтери, фінансові директори 
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Мінімальний
розмір 

іміджево-
інформаційої 

статті —  
1 сторінка  

Тип рекламних блоків Колір друку Розмір (+5 мм з кожного боку) 

Друга обкладинка 4+4 200*255(+ 5 мм на відріз) 

Третя обкладинка (1/1) 4+4 200*255 (+ 5 мм на відріз) 

Третя обкладинка (1/2) 4+4 200*127,5 (+ 5 мм на відріз) 

Четверта обкладинка 4+4 200*255 (+ 5 мм на відріз) 

1/1 сторінки ч/б 162*210 

1/2 сторінки ч/б 162*105 

1/3 сторінки ч/б 162*68 

1/4 сторінки ч/б 162*50

1/6 сторінки ч/б 162*35 

Технічні вимоги до оригіналів макетів у друковані видання: 

• TIF (CMYK/grayscale 300 dpi) або EPS (без компресії)  

• шрифти в EPS-файлах в кривих, вкладені зображення додаються CMYK/grayscale 300 dpi 
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Відвідувачі, що 
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Вартість 
розміщення

www.golovbukh.ua 
 89 394 303 900 51% /  49% банер в правій колонці 

розмір 
240*240

 
2 000 

розміщення статті 
або новини 

500 грн / 1000 знаків  

 

      

  

   

   

   

   

 
 

 

Ранкові новини Головбуха — електронна розсилка 
наклад — понад 45 000 

електронних адрес 
періодичність — щодня  

(5 р./тиждень)  

Формат реклами  Місце розміщення 
Вартість одного контакту, 

грн. 
Вартість розміщення реклами 
на весь наклад розсилки, грн.

 

50 слів з гіперпосиланнями, зображення/лого  центральний блок 0,05 2250

Вартість окремої розсилки з Вашою рекламою —  0,10 грн. за один контакт  
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