
Пропозиція для 
виробників
української
продукції

Support Ukraine



ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Проект «Support Ukraine» - створений для популяризації продукції
українських виробників. 

Наші цілі: 
• залучати фінансування для розвитку українського виробника
• розширювати ринки збуту
• вихід на нові міжнародні ринки під об'єднаною ТМ Support 

Ukraine



ЕТАПИ РОЗВИТКУ: РИНКИ ЗБУТУ

Наш фонд планує розвивати
ринки збуту української продукції
в таких країнах як Угорщина, 
Чехія, Німеччина, Франція, 
Англія, США і Канада. 

Тому виробникові буде так само 
дуже цікаво співробітництво на 
перспективу відкриття нових
ринків збуту його продукції з 
логотипом проекту і його
торговою маркою. 



ПРИКЛАДИ ПРОДУКЦІЇ ПІД ТМ Support Ukraine

Вище наведені приклади розміщення логотипу ТМ Support Ukraine на вашій
продукції. Також на ній, великим текстом буде розміщений текст, про те, що з кожної
проданої продукції йде відрахування по 10 коп фонд підтримки України. 

Перелік продукції не обмежений. Це можуть бути іграшки, сувенірна продукція
(кепки, футболки, значки і брелоки, чашки), снэкова продукція (кукурудзяні палички
і насіння), а також кава, вода, олія, консерви (кукурудза, горошок, квасоля) та багато
іншого.



УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ: ЩО НЕОБХІДНО?

Наприклад, виробник отримав 1 млн грн. від продажу продукції і на цю суму він
переказав на рахунок фонду.

Розподіл коштів: 

• 20% від суми підуть на біг-борди з соціальною рекламою (наприклад, 200 тис. грн -
для оплати поліграфії для виробництва бігбордів, а також для зняття відео ролика)

• 800 тис. грн - на соціальні потреби у регіоні виробника (дитячі
будинки, пенсіонерів, переселенців, екологію регіону, 
багатодітних сімей), а також інші соціальні напрямки, які вкаже
виробник



СХЕМА РОЗПОДІЛУ КОШТІВ

0,10 коп.

0,10 коп.

0,10 коп.

1 млн гривен

200 тис грн (20%)

• Реклама на бігбордах
• TV реклама на Першому

Національному

800 тис грн (80%)

• Дитячі будинки
• Переселенці
• Інвалиди та пенсіонери



УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ: ВИГОДИ

Вигоди участі: 

• Безкоштовна реклама на бигбородах і на телеканалі Перший Національний
• Соціальна реальна допомога вашої ж продукції
• Наша допомога в укладанні контрактів для збуту вашої продукції за кордоном

Приклад реклами виробника на бігбордах, в якій ми висловимо подяку виробнику за 
підтримку проекту дивіться на наступному слайді. 

Крім цього, ми розмістимо безкоштовну соціальну рекламу на Першому національному
телеканалі.



Публічне акціонерне товариство
«Житомирський маслозавод» — компанія
«Рудь» — лідер серед українських
виробників морозива. Дякуємо ТМ «Рудь» 
за підтримку Support Ukraine.



УкраЇна, 04053, КиЇв,

ул. Артема, 1-5, офІс 706

+38 098 717 77 17

http://supportua.org.ua

http://ukrexport.com.ua

info@supportua.org.ua

НАШІ КОНТАКТИ

http://supportua.org.ua/
http://ukrexport.com.ua/
mailto:info@supportua.org.ua



