






ProfiHort

КОРОТКИЙ ОГЛЯД РЕСУРСУ:  
ПРО ЩО, ДЛЯ КОГО, ТЕМАТИКА 
За рахунок оперативного подання інформації, наділяти 
українських виробників, переробників та фахівців галузі 
знаннями, необхідними для прибуткового виробництва і 
реалізації якісної та безпечної для здоров’я плодоовочевої 
продукції, що сприятиме їхньому динамічному розвитку та 
економічному добробуту України. 

Відеопрезентація проекту ProfiHort - www.youtube.com

НАШІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

1. Актуальність інформації 

2. Оперативність появи новин

3. Професіоналізм команди

4.  Об’єктивність висвітлення

5. Неупередженість подачі

ВЕБ-ПОРТАЛ 
www.profihort.com

1.   Розміщення до 5 нових 

актуальних матеріалів щодня

2.  Відвідуваність – понад 1 000 

унікальних користувачів на день

3.  Середній час, проведений на 

сайті, – більше 15 хвилин

4.  Містить унікальний інтерактивний 

контент (фоторепортажі, відео/

аудіо матеріали, інтеграція з 

популярними соцмережами 

тощо)

5.  Повністю адаптований до 

комфортного перегляду на 

будь-яких мобільних пристроях

ІНТЕРАКТИВНИЙ ЖУРНАЛ 
ProfiHort

1.  Періодичність виходу – 

щомісяця

2.  Розповсюджується 

безкоштовно

3.  Понад 10 000 завантажень 

журналу з сайта на місяць

4.  Містить до 100 сторінок 

унікального цільового контенту

5.  Всі матеріали інтерактивні 

(можуть включати переходи 

на цільові сторінки, відео/

аудіоролики, швидкі e-mail 

повідомлення тощо)

6.   Читачі можуть завантажувати 

і роздруковувати журнал без 

обмежень

ЕЛЕКТРОННА РОЗСИЛКА 
ProfiHort digest

1.  Періодичність виходу – щотижня

2.  Понад 2 000 передплатників. 

Середній приріст – 10 нових 

передплатників щодня

3.  Містить огляд ТОП новин з сайта 

www.profihort.com за тиждень

4.   Можливе розміщення як 

статичних, так і анімованих 

зображень

5.  Понад 80% передплатників 

відкривають лист з розсилкою, 

з них більше 60% роблять дії з 

матеріалами розсилки (кліки/

переходи) 

Сьогодні ми можемо запропонувати вам 3 медіа-ресурси, об’єднаних під загальним брендом ProfiHort

pr   fihort.com
PROFESSIONAL AND PROFITABLE HORTICULTURE

ПРОФЕСІЙНО І ПРИБУТКОВО

РЕСУРСИ

вул. Сім’ї Сосніних, 9, м. Київ, 03148, Україна
+38 (097) 919-17-52, +38 (096) 907-12-07 / i.chaika@profihort.com / www.profihort.com
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Виродження  картоплі
Особливості  захисту  моркви  

від  шкідливих  організмів

Економічна  ефективність  вирощування 

кукурудзи  цукрової  на  КО

№ 10 (161
) жовтень 2018  

Зберегти  до  весни

ПЕРЕДПЛАЧУЙ СВІЙ ВРОЖАЙ !

У КОЖНОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ    ПРОФЕСІЙНО І ДОКЛАДНО:

E-mail: 
a.korneychuk@univest-media.com
a.kirkovskaya@univest-media.com

Тел./факс: 
+38 (044) 499-97-57 (58) 

+38 (068) 65-777-38

Кукурудза  цукрова

Високорослі томати в теплиці

 ефективні технології вирощування овочів у відкритому і закритому ґрунті, 
захист рослин, переробка, зберігання і реалізація продукції

 ведення ефективного ягідного бізнесу: закладка плантацій, 
догляд за рослинами, технологічні аспекти, економічні розрахунки

 думки та поради провідних спеціалістів галузі
 дослідження вітчизняного ринку 
 овочевої продукції та багато іншого

91120   передплата з будь-якого місяця

60185   комплект журналів: 
«Овочівництво» + «Огородник»

86272   передплата 
дрібним оптом (5 екз.)

м

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

ПРИЄДНУЙСЯ 
ДО СПРАВЖНІХ 
ПРОФІ !

Баклажани  у  плівковому  тунелі

Підбір  гібридів  огірка
Заморозка  ягід

Що  змінюється  у  технологіях 

вирощування  кавуна

№ 9 (160) 
вересень 2018  

Перець  любить  догляд

Капуста  кольрабі  

в  сучасному  овочевому  бізнесі
Інуліноносні   

рослини

Нове  у  механізації  

виробництва  часнику

№ 11 (162
) листопад 2018  

Часник
 технології, досвід, ринок

Солодкий бізнес

Аромат  успіху



03083, м. Київ, пр-т. Науки, 54-б, оф. 8  
Тел./ф.: +38 (044) 492-77-42, 492-77-43; www.pro-of.com.ua

Передплатний індекс – 49125

Професійне видання про технології виробництва 
овочевих, плодових і ягідних культур

❦  нові напрямки в технологіях вирощування;

❦ інформація про новинки від світових селекційних центрів;

❦  експерт у підборі сортів для промислового виробництва;

❦  переробка, логістика та зберігання плодоовочевої продукції;

❦  технології культивування в закритому ґрунті;

❦   виробництво сертифікованого безвірусного посадкового і посівного 
матеріалу;

❦  сучасна техніка та обладнання для виробництва та післязбиральної доробки

А ТАКОЖ БАГАТО ЦІННОЇ ТА КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ



1

Головні теми видання:

•  земельні правовідносини
•  оптимальне оподаткування
•  господарське та трудове право
•  ефективні управлінські технології та інновації
•  аналіз актуальних судових рішень       
   для агропідприємств
•  практичні аспекти ведення агробізнесу
•  аналіз нових та актуальних для сільгоспвиробників       
   законодавчих і нормативних актів

www.agropro.club

«АгроPRO» – журнал 
для успішного розвитку 

агробізнесу

Передплатний індекс – 97905

Журнал
створений для власників,

керівників і бухгалтерів 
сільськогосподарських

підприємств
та фермерських  

господарств

Ділове видання
обсягом 48 сторінок,

виходить двічі на місяць
і спеціалізується на питаннях 
аграрної політики, економіки,  

оподаткування та права

Розповсюджується за передплатою
Телефони відділу передплати

(067) 878-51-32     (097) 894-25-20



(044) 502 17 40
WWW.PACKAGING.COM.UA

ЖУРНАЛИ 
ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ





Увага! Триває передплата
на 2019 рік

Увага! Триває передплата
на 2019 рік

Журнал "Пасіка" — індекс 74429
Журнал "Будьмо здорові" — індекс 74063

Журнал "Квіти України" — індекс 74275
Журнал "Виноград. Вино" — індекс 40305
Журнал "Чумацький шлях" — індекс 22436

"Бібліотека "Дім, сад, город" — індекс 01222

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ!
Журнал"Яблунька" — індекс 40306

Журнал�розфарбовка з ігровими вкладками
"Чарівна казка"– індекс 01220

Комплект "Чарівна Яблунька" – індекс 21870
(у складі журналів “Яблунька” та “Чарівна казка”)

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ КОМПЛЕКТИ ЖУРНАЛІВ У СКЛАДІ:
«Дім, сад, город» + «Виноград. Вино» — індекс 22430 
«Дім, сад, город» + «Квіти України» — індекс 22431

«Дім, сад, город» + «Яблунька» — індекс 22432
90260 – річна передплата (на 24 грн. дешевше)

«Дім, сад, город» + «Будьмо здорові» — індекс 22433 
«Дім, сад, город» + «Пасіка» — індекс 22434

«Дім, сад, город» + «Бібліотека «Дім, сад, город» — індекс 21869
«Пасіка» + «Будьмо здорові» — індекс 08068

«Пасіка» + «Яблунька» – індекс 98882
«Дім, сад, город» + «Чумацький шлях» — індекс 98881

КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛІВ ДЛЯ РОДИНИ У СКЛАДІ:
«Дім, сад, город», “Яблунька”, “Квіти України”, 

“Чумацький шлях”, “Будьмо здорові” — індекс 08070

УВАГА! Передплатники, які оформлять річну
передплату на 2018 рік на журнал “Дім, сад, город”

(індекс 90240) або комплект журналів
“Дім, сад, город” + “Яблунька” (індекс 90260),

отримають у подарунок одне з наших видань.

Журнал "Дім, сад, город" видається з 1989 року.
Це найпопулярніше в Україні, справді народне видання

для всіх, чиє життя і праця пов'язані із землею.

"Дім, сад, город" (укр.). Передплатний індекс 74142
90240 – річна передплата (на 24 грн. дешевше)
23909 – пільгова передплата для пенсіонерів, 

ветеранів та дітей війни, учасників ВВВ

Шановні читачі! Ви можете оформити
передплату за «Каталогом видань України»:

у відділеннях поштового зв'язку;
в операційних залах поштамтів; 

на сайті УДППЗ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua
на сайті ДП «Преса»  www.presa.ua

Оформити передплату можна також у редакції журналу.










