
Дякуємо, що зацікавилися співпрацею з Railway Supply!

Інформаційний портал Railway Supply розроблений для фахівців залізничників і є найбільш ефективним засобом
комунікації в залізничному бізнес-середовищі.

Ми аналізуємо новини залізничного сектора Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Угорщини, Грузії,
Казахстану, Киргизії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану,
України, Естонії. Сучасні технології, поточні та майбутні проекти, тендери – платформа Railway Supply є
джерелом інформації для компаній, зацікавлених в пошуку ділових партнерів.

Залізничний ринок стає все більш активним та динамічним, ми прагнемо надати читачеві актуальні новини з
перевірених джерел, а також власні матеріали від команди наших редакторів.

Наші читачі: керівництво залізниць, департаменти, філії та структурні підрозділи залізниць; відділи закупівель та
маркетингу підприємств гірничодобувної, нафтохімічної, металургійної галузей, підприємств агропромислового
комплексу та переробки; залізничні цехи та залізничні підрозділи заводів, комбінатів; морські та річкові порти,
стивідорні компанії; залізничні експедитори; міський залізничний транспорт, підприємства з будівництва та
обслуговування залізничного транспорту.

Комунікаційна платформа Railway Supply – новинний портал, журнал та маркетинговий інструмент!

Наші продукти та послуги:

Журнал Railway Supply, видання, яке пропонує інформацію про всі аспекти залізничної галузі. Доступний як в
друкованому, так і в онлайн-режимі на двох мовах.

Журнал Railway Supply EXPO, видання, яке розповсюджується на міжнародних виставках та конференціях
залізничної індустрії. Ми беремо участь та активно співпрацюємо з провідними міжнародними залізничними
виставками. Доступний як в друкованому, так і в онлайн-режимі на двох мовах.

Railway Supply BRAND, рекламне видання, спрямоване на індивідуальне просування бренду.

RWS Маркет – профілі компаній, що працюють в залізничній індустрії, докладні описи товарів та послуг,
інформаційно-комунікаційна платформа, що надає вам актуальну інформацію про виробників та постачальників,
їх товари і послуги. Ви можете шукати як по постачальникам так і по таким категоріям, як внутрішнє обладнання
та інтер’єр, вантажний і пасажирський залізничний транспорт, вантажоперевезення і логістика, запасні частини та
комплектуючі, інформаційні технології для залізниці, обслуговування і ремонт рухомого складу, будівництво та
ремонт шляху, інші послуги в залізничній сфері.

RWS E-Newsletter – електронна інформаційна розсилка за наступними темами: інформація від постачальників
залізничної індустрії; дайджест галузевих новин залізничного сектора; міжнародні та регіональні виставки
залізничної індустрії; огляд міжнародних тендерів для залізничного сектора.

З повагою,
Головний редактор журналу «Railway Supply»
Батрак Олександр
+380503252563
www.railway.supply
ads@railway.supply



Найменування RU UA EN Публікація

Розміщення статті на
сайті в розділі
«Публікації»,
соціальні мережі

до 15 000 знаків + + + 200(€) +70(€)
Друк у журналі
Railway Supply
(UA) 2 шпальти
(не більше 2500

знаків). E-
Railway Supply

(UA, RU)

+110(€)
Друк у журналі
Railway Supply
(UA) 3 шпальти
(не більше 3500

знаків). E-
Railway Supply

(UA, RU)

+150(€)
Друк у

журналі
Railway

Supply (UA) 4
шпальти (не
більше 5000

знаків).
E-Railway

Supply (UA,
RU)

Найменування RU UA EN 10 публікацій 12 публікацій 24 публікації

Розміщення новини,
прес-релізу,
оголошення на сайті
в розділі «Новини»,
соціальні мережі

до 1 000 знаків + + + 300(€) 340(€) 480(€)

Найменування RU UA EN 10 товарів 20 товарів 30 товарів

RWS Маркет рік + + + 200(€) 360(€) 480(€)



Найменування RU UA EN 1 Місяць (€) 3 Місяці (€) 6 Місяців (€) 12 Місяців (€)

Слайдер На всіх сторінках
сайту

+ + + 2000 3500

Вертикальний банер
200х400 (V1,V2)

На всіх сторінках
сайту з правого боку

+ + + 180 150 (450) 110 (660) 90 (1080)

Горизонтальний
банер  620х77
(H1,H2)

Головна сторінка
сайту під анонсами

розділів

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (N)

Головна сторінка
розділу «Новини»

перед списком новин
і на кожній сторінці

розділу після
основного посту

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальний
банер 620х77 (N1,
N2)

На всіх сторінках
розділу «Новини»

після збірки схожих
новин

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (P)

Головна сторінка
розділу «Публікації»

перед списком
публікацій і на кожній
сторінці розділу після

основного посту

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальний
банер 620х77 (P1,
P2)

На всіх сторінках
розділу «Публікації»
після збірки схожих

публікацій

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (E)

Головна сторінка
розділу «Виставки»

перед списком
виставок та на кожній
сторінці розділу після

основного посту

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)



Горизонтальний
банер 620х77 (E1,
E2)

На всіх сторінках
розділу «Виставки»
після збірки схожих

виставок

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (T)

Головна сторінка
розділу «Тендери»

перед списком
тендерів та на кожній
сторінці розділу після

основного посту

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальний
банер 620х77 (T1,
T2)

На всіх сторінках
розділу «Тендери»
після збірки схожих

тендерів

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (А)

Головна сторінка
розділу «Архіви»
перед списком

тендерів та на кожній
сторінці розділу після

основного посту

+ + + 120 100 (300) 80 (480) 60 (720)

Горизонтальний
банер 620х77 (А1,
A2)

На всіх сторінках
розділу «Архіви»

+ + + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (M)

На всіх сторінках
розділу «Технічна

література»

+ + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)

Горизонтальний
банер 620х77 (M1,
M2)

На всіх сторінках
розділу «Технічна

література»

+ + 60 50 (150) 40 (240) 30 (360)



Найменування Кількість RU UA EN 1 розсилка 2 розсилки 3 розсилки 4 розсилки

Електронна розсилка
(покупці)

8000 + + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Електронна розсилка
(покупці)

2000 + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Електронна розсилка
(виробники)

4500 + + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Електронна розсилка
(виробники)

3500 + 50(€) 80(€) 120(€) 150(€)

Найменування RU UA EN 1 Номер 2 Номера 4 Номери 6 Номерів

1-я Обкладинка + + - - - 750 (4500)(€)

2-я Обкладинка + + 470(€) 420 (840)(€) 400 (1600)(€) 375 (2250)(€)

3-я Обкладинка + + 470(€) 420 (840)(€) 400 (1600)(€) 375 (2250)(€)

4-я Обкладинка + + 470(€) 420 (840)(€) 400 (1600)(€) 375 (2250)(€)

Рекламний блок Е
(210х297 мм)

+ + 350(€) 320 (640)(€) 300 (1200)(€) 350 (2100)(€)

Рекламний блок А
(105х297 мм)

+ + 175(€) 160 (320)(€) 150 (600)(€) 140 (840)(€)



Найменування RU UA EN Кількість
публікацій

Розміщення статті на сайті в розділі
«Публікації», соціальні мережі

до 15 000 знаків + + + 2

Розміщення новини, прес-релізу,
оголошення на сайті в розділі «Новини»,
соціальні мережі

до 1 000 знаків + + + 10

Електронна розсилка (покупці) 8000 + + 4

Електронна розсилка (покупці) 2000 + 4

Електронна розсилка (виробники) 4500 + + 4

Електронна розсилка (виробники) 3500 + 4

RWS Маркет + + + 20 товаров
на рік

Друк в журналі Railway Supply (UA) 3 шпальти
(не більше ніж 3500 знаків)

+ 2

Розміщення в журналі E-Railway Supply
(UA, RU)

3 шпальти
(не більше ніж 3500 знаків)

+ + 2

Друк в журналі Railway Supply (UA) Рекламний блок Е
(210х297 мм)

+ 2

Друк в журналі Railway Supply (UA) Рекламний блок А
(105х297 мм)

+ 2

Розміщення в журналі E-Railway Supply
(UA, RU)

Рекламний блок Е
(210х297 мм)

+ + 2

Розміщення в журналі E-Railway Supply
(UA, RU)

Рекламний блок А
(105х297 мм)

+ + 2

Загальна вартість проекту 2000(€)


