


Рекламна компанія «Радуга» працює на ринку
рекламних послуг з 1998 року. За цей час ми пройшли шлях від
невеликого агентства до великої рекламної компанії, яка
сьогодні представляє інтереси клієнтів не тільки в Україні,
а і в країнах СНД та Європі.

Ми не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо йти вперед.



● Креативна стратегія;

● Розробка, впровадження та супровід корпоративних стандартів;

●  Виготовлення поліграфічної продукції, POS-матеріалів, сувенірної 
продукції;

● Індивідуальні, авторські проекти;

● Культурно-соціальні проекти національного значення;

● Інноваційні проекти;

● Івенти, проведення промо-акцій, мерчендайзинг, BTL, аудит, аутстафінг;

● Адміністрування та розробка мотиваційних програм.

НАША
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 



НАШІ КЛІЄНТИ



РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СУПРОВІД 
КОРПОРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ
Ми пропонуємо комплексний підхід у створенні і підтримці корпоративних стандартів:

від розробки дизайну логотипів і фірмового стилю, створення бренд-бука, приведення 
у відповідність до стандартів всієї рекламної, представницької, сувенірної продукції до 
оформлення офісів та центрів обслуговування клієнтів.



ВИРОБНИЦТВО POS- МАТЕРІАЛІВ
ТА ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ



ВИРОБНИЦТВО 
ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ



РОЗРОБКА МАКЕТІВ
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ



РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СУПРОВІД  
КОРПОРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ

TREYDDI
distribution      logistics&

ДИТРЕЙД
дистрибьюция      логистика&

ДІТРЕЙД
дистрибуція      логістика&

GROUP

Логотип, фірмовий стиль



ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ 
ПРИ ОФОРМЛЕННІ ЦЕНТРІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
КЛІЄНТІВ



КАМПАНІЯ ПО РЕБРЕНДІНГУ ВІДДІЛЕНЬ 
АЛЬФА-БАНК
● Створення нового комунікаційного дизайну
● Розробка креативної стратегії
● Відкриття нових відділень



КАМПАНІЯ ПО РЕБРЕНДІНГУ ВІДДІЛЕНЬ 
АЛЬФА-БАНК



НЕСТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ  
ПРИВЕРТАННЯ УВАГИ
3D ФОРМИ



НЕСТАНДАРТНІ КОНСТРУКЦІІЇ
ДЛЯ ПРИВЕРТАННЯ УВАГИ



3D ДИЗАЙН



ІНДИВІДУАЛЬНІ АВТОРСЬКІ ПРОЕКТИ
Ми вміємо і любимо працювати з творчими людьми

● Виставка члена союзу художників України Христини Гайдамаки “Простори душі”

● Роман Лунь - виставка авторської лялькової композиції “Українське Різдво” 
в музейному комплексі “Національниий Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник”, що діє на території Києво-Печерської лаври

● Авторська ілюстрація



КУЛЬТУРНО-СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ
Цей напрямок очолює Народний художник України, 
лауреат Шевченківської премії Гайдамака Анатолій Васильович. 
Наші проекти унікальні
● Меморіально-освітній комплекс “Родинна пам’ять”, м. Шостка
● Музейний комплекс “Зірка Полин”, м. Чорнобиль
● Проект розробки центру-музею України при Чжезянскому педагогічному університеті, 

м. Цзіньхуа, КНР



Меморіально-освітній комплекс пам’яті жертв тоталітаризму 
«Родинна пам’ять», м. Шостка



Музейний комплекс цивільного захисту 
«Зірка Полин», м. Чорнобиль



На чолі з народним художником України 
Гайдамакою А.В. наша компанія стала 
лауреатом конкурсу «Національний 
меморіальний комплекс Героїв Небесної 
Сотні – Музей Революції Гідності» у 2018 
році.



ІНОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
3 NRG – напрямок, який пропонує комплексні рішення щодо організації рекламних 
кампаній і заходів із застосуванням неординарного медійного ресурсу: високоякісних 
мобільних екранів преміум класу BARCO серії C8
● Розміщення реклами на світлодіодних екранах під час різноманітних заходах 

(масові святкові, концертні та спортивні заходи), промоакції в роздрібних мережах 
супермаркетів

● Промо-тури, роуд-шоу, корпоративні заходи
● Виробництво TV, 3D і відеоконтенту
● Аерозйомка та онлайн трансляція на екранах



● Корпоративна фотозйомка
● Предметна фотозйомка
● Репортажна фотозйомка
● Інтер’єрна фотозйомка

● Професійна група фотографів, фахівців по 
світлу, стилістів, візажистів, перукарів

● Вулична фотосесія
● Фотосесія на будь-яких локаціях
● Студійна фотосесія

ПРОФЕСІЙНА ФОТОЗЙОМКА



СТВОРЕННЯ ВІДЕО КОНТЕНТУ
● Створення 3D - та відео - роликів

● Адаптація відеороликів згідно вимог Замовника та умов розміщення



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, BTL, АУДИТ
Ми є лідером на ринку послуг мерчендайзингу в Україні. Наш досвід роботи:
● 14 років на ринку України
● Регулярний мерчендайзинг продуктової і непродуктової групи товарів у всіх мережах 

на території України (включаючи Епіцентр, Нова Лінія, Єва, Антошка, Watsons, Космо)



МЕРЧЕНДАЙЗИНГ, BTL, АУДИТ
● 2700 торгових точок сучасних форматів торгівлі
● 9000 торгових точок традиційної роздрібної торгівлі
● 700 спеціалізованих магазинів для оселі
● 500 заправних станцій
● 2000 торгових точок HoReСa
● Офіційний уповноважений постачальник послуг мерчендайзингу ЄВРО-2012

Ми пропонуємо Клієнту:
● Outstaffing - виведення співробітників, що займаються мерчендайзингом за штат компанії-

замовника; 
● Наша компанія забезпечує побудову і адміністрування ексклюзивних команд мерчендайзерів.
● Outsourcing - передача функції мерчендайзингу нашій компанії;
● В торгових точках працюють наші команди, які надають послуги мерчандайзингу декільком 

компаніям-замовникам.

Ми забезпечуємо Клієнту:
● якісний мерчендайзинг по всій території України;
● можливість концентрації ресурсів компанії на вирішенні основних завдань;
● скорочення хедкаунту і документообігу;
● оптимізацію витрат.



Адміністрування програм Замовника, а саме надання подарунків 
співробітникам в рамках мотиваційних програм.

Розробка мотиваційних пакетів.

● закупівля подарункових сертифікатів 
● проведення тренінгів
● закупівля техніки
● закупівля квитків на концерти, спектаклі
● відбір та закупівля літератури для корпоративної бібліотечної кімнати
● формування пакетів індивідуального харчування
● інші різноманітні опції

Організація проведення заходів.

Логістика по всій території України.

Ведення бухгалтерської та адміністративної частини програм.



Адреса:

вул. Раіси Окіпної, 4А, оф. 153 Київ,
Україна, 02002
+38 044 290 05 05

www.raduga-duga.com.ua
E-mail: info@raduga-duga.com.ua


