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ЖУРНАЛ
«ПРИБУТКОВЕ
СВИНАРСТВО» —
ЦЕ:
Всеукраїнське вузькоспеціалізоване
видання, присвячене виключно
свинарству.
Завжди актуальна інформація.

Матеріали для власників
та всіх категорій працівників
свиногосподарств: менеджерів,
технологів, ветеринарів і операторів.
Команда професійних журналістів.

ЗА 9 РОКІВ НА
РИНКУ:
Понад 50 інтерв’ю з лідерами
вітчизняного свинарства.

Понад 1120 ексклюзивних матеріалів.
Налагоджена співпраця з провідними
вітчизняними та міжнародними
експертами.
Понад 50 партнерів видання.

ТУТ ВИ ЗАВЖДИ
ЗНАЙДЕТЕ:
Законодавчі ініціативи, актуальні дані щодо
епізоотичної ситуації та аналіз чинників,
що впливають на розвиток галузі.
Аналітику ринку свинини в Україні та світі
(стан, ціни, прогнози, рейтинги);

Досвід вітчизняних і закордонних свиногосподарств
та секрети їхнього успіху.
Практичні поради у царині ветеринарії,
менеджменту, годівлі та технології виробництва.
Огляд сучасних досліджень та інновації
у свинарстві.
Редакційні розслідування актуальної
проблематики галузі.
Коментарі виробників та експертів.

ЧОМУ
«ПРИБУТКОВЕ СВИНАРСТВО»?
Унікальні матеріали.

Співпраця з профільними асоціаціями
(зокрема Асоціацією «Свинарі України»,
ГО «Всеукраїнська Аграрна Рада»),
державними інститутами, вітчизняними
і міжнародними експертами,
операторами ринку тощо.

Журнал буде цікавим і стане в нагоді усім
гравцям ринку: і виробникам,
незалежно від розміру господарства,
і тим, хто працює в сегменті забою
і переробки, і комерційним компаніям,
що пропонують продукти для покращення
ефективності виробництва свинини.

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
«У розвинених свинарських країнах свинарі
долучені до інформації про наукові розвідки,
інновації та результати експериментів,
що покращують ефективність виробництва,
через дорадчі центри. В Україні наука,
на жаль, живе переважно своїм життям,
відірваним від потреб виробників.
Місію „просвітників“ беруть на себе видання,
які мають можливість спілкуватися
з операторами ринку, провідними експертами,
консультантами тощо. Це забезпечує, з одного
боку, розуміння актуальної проблематики,
а з другого — наявність джерел, з яких
ці знання можна почерпнути, щоб поширити
на галузь. Саме з цією метою було створено
журнал «Прибуткове свинарство» і заради
виконання цієї місії він продовжує видаватися!
На сторінках видання розкриваємо питання,
які цікавлять свинарів, залучаючи знання
і досвід провідних вітчизняних та закордонних
фахівців-практиків. Наші постійні читачі
не відчувають інформаційного голоду!»

ПАВЛО БАЗИЛЬЧУК,
ТОВ « Торговий дім Світ-Агро»
«Журнал „Прибуткове
свинарство” подобається тим,
що в ньому завжди
висвітлюється нова, а головне
актуальна інформація галузі.
Нам зручно слідкувати
за новинами, процесами
та технологіями на інших
господарствах. Все, що
дізнаємося, — використовуємо
для удосконалення власного
господарства. Особисто мені
найбільш цікаві рубрики
„Для власника” та „Для
менеджера”, адже тут є все для
сучасного керівника».

ВІДГУКИ НАШИХ
ПІДПИСНИКІВ
РУСЛАН ПИСАРЕНКО,
ТОВ «Камчатка»

ВОЛОДИМИР ЧАЙКА,
ФГ «Млинівська чайка»

«Для мене іншого журналу
ніж „Прибуткове свинарство”
просто не існує! По-перше,
він є чудовим інформативним
джерелом. По-друге, його
цікаво читати як в ознайомчих
цілях, так і з професійною
метою, щоб знайти спосіб
вирішення певних проблем.
По-третє, «до душі» не лише
наповнення,
а й подача матеріалів та
дизайн видання загалом».

«На мою думку, в журналі
вдало підібране не тільки
інформаційне наповнення,
а й розподіл на рубрики.
Таким чином, кожен
працівник — і ветеринар,
і технолог, і управлінець —
одразу знайде необхідну
статтю за своїм профілем.
За допомогою видання
ми завжди в курсі всіх
нововведень».
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