Наша філософія:
• Розвиток та популяризація вин українського виробництва
• Висвітлення винної культури для широкого загалу
• Популяризація малих виноробних господарств
• Ознайомлення з українськими сортами винограду
• Об'єктивне висвітлення винної галузі України

«Винний Гід України щороку розповідає про всю виноробну культуру сучасної
України. Коли ми почали працювати над проєктом у 2019 році — прийшли
до висновку, що про українських виноробів мало що відомо. У книзі «Винний
Гід України 2019» ми розповіли про історію кожної виноробні, про кращі
українські вина і дали їм докладну характеристику. Коли ж видали другий
екземпляр 2020 року — ми були приємно здивовані масштабами успішної
популяризації українського виноробства в порівнянні з 2019 роком. Новий
Винний Гід, ввібрав в себе ще більше виноробень, більше позицій вина та його
детального опису. Ще до виходу книги 2020 року у світ, було здійснено понад
400 попередніх замовлень поціновувачами українського вина, що свідчить
про високу оцінку та унікальність інформації для українського споживача»,
— керівник проєкту Дмитро Семків.
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ПРО ПРОЄКТ

«Винний Гід України» — це проєкт, який націлено
на розвиток винної індустрії України.

У 2019 та 2020 році проєкт охопив
7 виноробних регіонів України
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БРЕНД ТА МОЖЛИВОСТІ

5000 екземплярів щороку
Книга «Винний Гід Ураїни 2019»
До книги увійшли описи виноробних регіонів України
з інформацією про географію, ґрунтово-кліматичні особливості, виноградники та популярні сорти винограду.
В гіді представлено 48 українських виноробних господарств та характеристика 183 кращих українських вин.

Тираж: 5000 екземплярів
Періодичність: 1 раз в рік
Об’єм: більше 200 сторінок
Видавництво: ТОВ «Видавництво ‘‘Віват’’»
Формат книги: тверда обкладинка на поролоні, папір крейдований
глянець 115 гр/м2, ляссе, 192 смуги
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БРЕНД ТА МОЖЛИВОСТІ

5000 екземплярів щороку
Книга «Винний Гід Ураїни 2020»
До видання довідника «Винний Гід України 2020»
увійшли описи 67 виноробень та 268 позицій найкращих
українських вин, оцінених за 100-бальною шкалою.
Усі вина оцінені Асоціацією сомельє України та спостережною комісією, до складу якої увійшли голова громадської спілки «Укрсадвинпром» Володимир Печко, генеральний директор корпорації «Укрвинпром» Володимир
Кучеренко і винний блогер, письменник Леонід Липовецький.

Тираж: 5000 екземплярів
Періодичність: 1 раз в рік
Об’єм: більше 248 сторінок
Видавництво: ТОВ «Видавництво ‘‘Віват’’»
Формат книги: тверда обкладинка на поролоні, папір крейдований
глянець 115 гр/м2, ляссе, 248 смуг
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від 2000 переглядів
кожної публікації
Соціальні мережі

від 2000 унікальних
переглядів щомісяця
Сайт
Наші читачі першими дізнаються
про новини, події, спецпропозиції
та конкурси від проекту та наших
партнерів.
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БРЕНД ТА МОЖЛИВОСТІ
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Винний Гід України

АУДИТОРІЯ

Розворот

Розміщення на сторінках книги

ДИЗАЙН У ПОДАРУНОК
Кожен варіант розміщення закріплюється за одним рекламодавцем

Банер на головній сторінці
та публікація в одній із рубрик

3 500 грн/міс.

20 000 грн
Партнерський матеріал
(або розміщення готової статті)

3 000 грн

1/1

Формати: прес-реліз, поради, огляд продукту
або послуги, акція

15 000 грн

1/3

1/2

Банер у бічному блоці
Вертикальний банер на всіх сторінках сайту,
із закріпленням на екрані
(тільки desktop)

8 000 грн

Банер в анонсах новин
та на головній сторінці

5 000 грн

Розміщення в соціальних мережах
Нативний пост в

2 000 грн

2 000 грн/міс.

1 500 грн/міс.
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РОЗЦІНКИ НА 2021

Розміщення на сайті

1/1

15 000 грн

1/2

8 000 грн

5 000 грн
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Розміщення на сайті

Проект під егідою найбільшої готельної мережі України
— Reikartz Hotel Group.
В 20 готелях якої розповсюджуються примірники книги.

Презентація проекту на усіх винних фестивалях країни.
(напр. «Червоне вино» Мукачево, «Галицька лоза» Львів, «Біле вино» Берегово,
«Свято сиру та вина» Львів, «Kyiv Food & Wine Festival», Міжнародний Болградський фестиваль)

Розповсюдження примірників книги у найбільших винних маркетах України.
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ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ

Винний Гід України

НАШІ ПАРТНЕРИ

Керівник проекту

Дмитро Семків
+38 (067) 626-12-09
dmitry.semkiv@reikartz.com

Винний Гід України

КОНТАКТИ

