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Офіційна газета виставок REX и T-REX 2017 та 

експозиції ексклюзивного паковання REX Pack  

> Можливості 

> Рубрики газети 

> Аудиторія, поширення, промоушн 

> Вартість розміщення 

> Бонуси та знижки 

> Контакти організаторів 

Guide 2017 



Рубрики газети 

 Новини учасників 
 Інсталяції 
 Анонс новинок 
 Бліц-опитування 
 Оперативна поліграфія 
 Великий формат 
 Сувенірне паковання (new) 
 Постпрес 
 Схема T-Rex 
 Класифайд 



Промоушн 

Інформація розміщується: 
 на сайтах www.rex.ua, www.t-rex.ua и 

http://printus.com.ua); 
 у журналі Print+; 
 в групі «Полиграфия Украины» у Facebook, 

на сторінці «Соціальна мережа 
поліграфістів» у Facebook, на сторінках 
Вконтакте, Twitter, LinkedIn, Google+. 

 
Розсилка новин учасників проекту по базі 

даних довідника «Поліграфія України» 
(понад 5 тис. учасників). 

 
Розсилка детальної інформації про проект 

по базі учасників та відвідувачів попередніх 
виставок (близько 5000 отримувачів). 

 
Реклама проекту на сайті 

http://printus.com.ua. 
 
 
 

Специфікація проекту 
• Тираж – 3000 экз. 
• Формат – 220х290. 
• Обсяг – 20-28 стр. 

http://printus.com.ua/
http://printus.com.ua/


Поширення 

Цільова аудиторія 
 Власники, керівники та фахівці 

підприємств з виробництва 
реклами та поліграфічної 
продукції. 

 
Поширення друкованого видання 
 На вході у павільон та конференц-

залах виставки. 
 Стійки реєстрації відвідувачів 

виставки. 
 Стенд організаторів виставки. 
 Стенди рекламодавців. 
 Розсилка разом із вересневим 

номером журналу Print+. 
 

 

 
 
 
 
 
Поширення PDF-версії видання 
 Розсилка по базі даних «Поліграфії 

України». 
 Вільне завантаження із сайтів 

www.rex.ua, www.t-rex.ua та 
http://printus.com.ua  

 

http://www.rex.ua/
http://www.t-rex.ua/
http://www.t-rex.ua/
http://www.t-rex.ua/
http://printus.com.ua/


Поширення інформації 

Рубрики «Новини», «Інсталяції», «Анонс новинок» 
Безкоштовне розмішення новини обсягом не більше 300 знаків. 

Контактна інформація компанії-експонента не вказується. 
Рекламодавці мають змогу розмістити більший за обсягом 

матеріал. 
Редакція може редагувати та скорочувати надіслані матеріали 

задля відповідності вимогам макету та редакційної політики. 
 
Рубрики «Оперативна поліграфія», «Великий формат», 

«Постпрес...» 
Матеріали готуються співробітниками редакції. 
Частина матеріалів розміщується за гроші. 
Обсяг статті – 1 чи 2 шпальти (3500 або  7000 знаков). 
Вартість – €300 и €500, відповідно. 



Вартість реклами 

 

Обкладинка 
 2  полоса:.................................................. €350 
 3 полоса:....................................................€325 
 4 полоса:....................................................€450  
 
Основний блок 
 шпальта.................................................... €300 
 1/2 шпальти (гориз. чи вертик.):........... €200 
 1/4 шпальти (гориз. или вертик.) .........€125 
 
Розворот............................................................€400 
 
Classified 
 1/4 шпальти...............................................€90 

 1/8 шпальти...............................................€50 
 1/16 шпальти.............................................€30 
 

 
Бонусна стаття при замовленні іміджевої реклами 

обсягом шпальта та більше! 
 Редакція розгляне будь-які пропозиції з 

підготовки матеріалів, що виходять за 
межі вказаних рубрик. 
 

Знижки 
 5% для компаній, які беруть участь у REX и T-

REX 2017; 
 10% -- для постійних рекламодавців ж. Print+ 

та довідника «Поліграфія України» 
 Знижки сумуються!!! 

 



Организатори проекту 

Рекламна агенція «Да Вінчі» (видавець журналу 
Print+, довідників «Поліграфія України», 
«Полиграфія паковання», власник порталу 
http://printus.com.ua).  

 
Журнал Print+ – єдине видання для поліграфістів 

в Україні. Учасник EDP (Європейської 
асоціації видань про цифровий друк). 

 
Довідник «Поліграфія України» -- унікальний 

каталог друкарень, постачальників 
обладнання, паперу, матеріалів. 

Понад 4 тис. учасників. 
 
Портал http://printus.com.ua – єдиний в 

українському інтернет-просторі рекламно-
інформаційний ресурс для поліграфістів. 

 
Регіна Владимірська, 
директор з реклами  
Тел.: (044) 537 04 52. Моб.: (097) 266 11 69. 
E-mail: reginavlad@gmail.com 

 
Катерина Золотухіна, 
менеджер з реклами 
Тел.: (044) 537 01 94. Моб.: (097) 889 64 03. 
E-mail: katesavch@gmail.com  
 
Оксана Онопрієнко, 
маркетинг-менеджер виставок T-REX и REX 
Tел./факс.: (044) 461-9201 
Моб.: (067) 503-5468 
Е-mail: onoprienko@eindex.kiev.ua 
 

 

http://printus.com.ua/
mailto:reginavlad@gmail.com
mailto:katesavch@gmail.com
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