


- Мова видання: English 

- Періодичність: 1 раз на рік, останні 19 років

- Повнокольоровий глянсовий каталог формату А4, обсяг 200+ стор.

- Тираж: 3 000  прим. + оnline-версія: www.ukrainianlawfirms.com

- Протягом багатьох років видання є єдиною національною директорією, яка представляє ключові 

галузі українського права та юридичні фірми, що в них спеціалізуються.

- Видання є унікальним маркетинговим інструментом для просування інформації про юридичну фірму

серед наявних і потенційних клієнтів; інструментом побудови корпоративної та персональної

репутації; унікальним дослідженням юридичного ринку за його ключовими конкурентними

сегментами.

- Щороку презентаційні екземпляри огляду розсилаються в офіси найбільших іноземних та

українських компаній, у посольства іноземних держав в Україні, торгові палати, бізнес-асоціації,

міжнародні організації та державні органи.

- Видання розповсюджується серед учасників різних українських і міжнародних конференцій.

Ukrainian Law Firms 2021. 
A Handbook for Foreign Clients

http://www.ukrainianlawfirms.com/


Practice Areas and Industries Review

Запрошуємо вашу компанію розмістити тематичну статтю в галузевому розділі огляду

“Practice Areas and Industries Review”.

Вартість однієї статті становить 25 900 грн, а кожної наступної — 24 900 грн включно з податками. 



Who is Who in Ukrainian 
Law By Practice 

Areas/Industries 
Огляд по практикам

 Загальний огляд практичної роботи, що 
здійснюється юридичними фірмами за кожною з 
практик.

 Рейтинги провідних юридичних фірм і провідних 
персоналій по практикам і індустріям.

 Підсумки дослідження підготовлено нашою 
редакційною командою на основі анкетування, 
опитувань та глибинних інтерв’ю.



Прайс на розміщення реклами у каталозі
UKRAINIAN LAW FIRMS 2021

Реклама на обкладинці

Over rates Розмір Розмір у мм Вартість у грн

2-га обкладинка 1/1 220 х 307 36 000

3-я обкладинка 1/1 220 х 307 328 0000

У середині видання

Ad size Space unit, mm Price, UAH

1/1 185 х 271 26 000

1/2 185 х 134 15 000

Counselink (print  + web version)
For 1 placement 3 000

For every next placement 1 500

Individual profile (Partner or Lawyer) Детальніше на стор. 7 12 000

PR-package  №1 Детальніше на стор. 8 30 000

PR-package №2
Детальніше на стор. 9

23 000



Counselink

Counselink у друкованій версії 

каталогу і на сайті

Вартість одного блоку  

3 000 грн

Кожен наступний по 1 500 грн

або

розміщення адресного блоку в усіх 

оглядових статтях, 20 шт.

14 000 грн

Теми оглядових статей:

- Agribusiness

- Antitrust and Competition

- Banking & Finance, Capital Markets

- Bankruptcy

- Corporate and M&A

- Criminal Law/ White-Collar Crime

- Energy & Natural Resources

- Information Technologies, 

Telecommunications & Media 

- Infrastructure

- Intellectual Property

-International Arbitration

- International Trade: Trade 

Remedies/WTO, Commodities, 

Commercial Contracts

- Labor & Employment

- Litigation

- Pharmaceuticals & Healthcare

- Private Clients / Wealth Management, 

Family Law

- Real Estate, Construction and Land

- Retail

- Tax and Transfer Pricing 

- Transport: Aviation, Maritime, Shipping

Counselink — це адресний блок вашої компанії в одному з

тематичних оглядів розділу “Who is who in Ukrainian Law by

Practice Areas / Industries”, який вказує на спеціалізацію фірми в

конкретній галузі практики. Адресний блок дублюється і на сайті:

www.ukrainianlawfirms.com

+

http://www.ukrainianlawfirms.com/


Individual Profile

Requirements:

— портретне фото: (від 1.5 Mb);

— контактні дані: телефони, email, сайт;

— обсяг — 2 000–2 500 знаків із пробілами (галузі практики, 
мови, освіта, професійний досвід).

Вартість розміщення Individual Profile — 12 000 грн

Обмежена кількість за кожним оглядом

Теми оглядових статей:

- Agribusiness

- Antitrust and Competition

- Banking & Finance, Capital Markets

- Bankruptcy

- Corporate and M&A

- Criminal Law/ White-Collar Crime

- Energy & Natural Resources

- Information Technologies, Telecommunications 

& Media 

- Infrastructure

- Intellectual Property

-International Arbitration

- International Trade: Trade Remedies/WTO, 

Commodities, Commercial Contracts

- Labor & Employment

- Litigation

- Pharmaceuticals & Healthcare

- Private Clients / Wealth Management, Family 

Law

- Real Estate, Construction and Land

- Retail

- Tax and Transfer Pricing 

- Transport: Aviation, Maritime, Shipping

Individual Profile — це редакційний блок, у якому юристи отримують можливість публікувати
інформацію про себе, щоб познайомити читачів із лідерами ринку та знайти фахівців у конкретній сфері
на сторінках нашого каталогу.



PR-package №1

Рекламний макет 1/1 (185х271 мм)

Individual Profile

Counselink (print  + website) for 10 placements

Law Firm Profile — текстова інформація 

про компанію з повними контактними 

даними. Обсяг — 2 000 знаків із 

пробілами. Розміщення на сайті

www.ukrainianlawfirms.com

8 000 грн

12 000 грн

25 000 грн

10 000 грн

Прайсова вартість пакета — 55 000 грн

Вартість пакета зі знижкою складає 30 000 грн

http://www.ukrainianlawfirms.com/


PR-package №2

Law Firm Profile — текстова інформація про 

компанію з повними контактними даними. 

Обсяг — 2 000 знаків із пробілами.

Розміщення на сайті 

www.ukrainianlawfirms.com

Рекламний макет 1/2  (185x134 мм)

Individual Profile

Counselink (print  + website) for 5 placements

8 000 грн

12 000 грн

15 000 грн

7 800 грн

Прайсова вартість пакета — 42 800 грн

Вартість пакета зі знижкою складає 23 000 грн

http://www.ukrainianlawfirms.com/


Контактна інформація

За більш детальною інформацією звертайтеся до головного 
редактора проекту Ольги Усенко 
Моб.:  (050) 334-66-68 
Е-mail: editor@ujbl.info

З питань розміщення реклами звертайтеся до 

Вадима Шпачука

Моб.: (099) 290-12-44

Е-mail: v.shpachuk@pravo.ua

mailto:editor@ujbl.info
mailto:v.shpachuk@pravo.ua

