REGIONAL TOURISM ORGANIZATION

Пропонуємо розміщення Вашої інформації в новому випуску
ХЕРСОНЩИНА ТУРИСТИЧНА / KHERSON TRAVEL GUIDE 2020

Шановний добродію! Ми планували випустити це двомовне видання до виставки UITT , яка мала
відбутися у Києві наприкінці березня 2020. Але всесвітня пандемія внесла свої корективи.
Після закінчення обмежувальних заходів, актуальна інформація про той бізнес, що встояв та
чекає гостей буде вкрай потрібна для планування свого відпочинку в Україні.
І хоча на цей час ми можемо розраховувати лише на внутрішнього туриста —
дублювання інформації англійською мовою ми залишимо. Вона займає
небагато місця, та вивчення англійської нікому не завадить.
Каталог майже готовий до друку, 24 сторінки заповнені інформацією та рекламою туроб’єктів
Херсона та області. Чекаємо повноцінного відкриття ресторанів та прибрежних зон відпочинку
у червні 2020. А поки чекаємо, до кінця травня Ви ще можете додати свій об’єкт у каталог,
для чого ми збільшимо кількість сторінок видання.
• Українська та англійська мови
• 5000 примірників
• Формат B5 (165x230)
• 24+ сторінки
• QR-коди на сайти та VR-тури

Розповсюджується безкоштовно:
• на туристичних виставках
• на об’єктах рекламодавців
• у ТІЦ та аналогічних закладах
• інтернет-версія на порталі KhersonRegion.com

Головні розділи каталога:
Відпочинок
на морському
узбережжі

об'єкти узбережжя:
Залізний Порт
Скадовськ
Лазурне
Приморське
Хорли
Арабатська Стрілка

+ Бізнес-пропозиції
та інші послуги:

Зелений туризм
та активний
відпочинок

бази відпочинку
туристичні
комплекси
заповідники та НПП
послуги активного
відпочинку і спорту
рибалка і полювання

Екскурсії
історія, культура

туристичні
маршрути
і екскурсії
дегустаційні тури,
пам'ятки культури,
туроператори
внутрішнього туризму

Відпочинок
в Херсоні

готелі та хостели
ресторани та кафе
театри та кіно
нічні клуби
шопінг та ТРЦ
краса та здоров’я
таксі та транспорт

бізнес-центри, послуги перекладу, рекламні агентства, event-агенції,
веб-студії, юридичні послуги, видавництва, фотостудії, ЗМІ Херсона

Вартість розміщення стандартних блоків реклами туроб’єктів
Кожен блок об’єкта по зазначенній вартості має стандартний дизайн (приклади додаються). Вам достатньо
обрати розмір, надати фотографії, логотип (за наявності) та текст українською. Все інше зробимо ми!

розворот

сторінка

310х230мм

151х220мм

5200 грн

2800 грн

1/2

1/4
151х54мм

151х110мм

800 грн

1500 грн

Вартість розміщення нестандартних блоків +20% до ціни стандартного
«Нестандартним» вважається блок, що має індивідуальний дизайн, на відміну від запропонованого шаблону.

Додаткові можливості:
Четверта (зворотня) сторінка обкладинки: 9000 грн
Друга або третя сторінка обкладинки: 5000 грн
Дизайн нестандартного блоку: від 250 грн

В кожному розділі блоки розміщуються за розміром
(спочатку йдуть великі). Серед блоків одного розміру
першими йдуть блоки с пріоритетом, далі за алфавітом.
Пріоритет у розміщенні: +20%

Кожен рекламодавець може отримати частину каталогів для безкоштовного розповсюдження,
пропорційно розміру замовленного блока. Від 40 каталогів для формату 1/4,
до 320 каталогів при замовленні розвороту. Також, за Вашим бажанням, Ви можете передати
ваші екземпляри для розповсюдження силами редакції або на будь-який інший об’єкт.

Додакова реклама приймається до кінця травня 2020.
Вихід видання з друку — червень 2020.
(у разі продовження карантинних обмежень, вихід буде відтерміновано)

Заповніть
онлайн-заявку
на участь у
каталозі або
зв’яжіться
з нами:

Брендінгове агентство «Грейдс»
Адреса: Херсон, вул. Я.Мудрого 12, оф. 21а
Телефони: (099) 900-69-18, (067) 191-61-83
Email: xt@grades.ua

KhersonRegion.com/xt2020

Розробляємо логотипи та захищаємо ТМ. Створюємо якісний контент (фото, 3д-панорами, ілюстрації, сайти, поліграфія, відео).
Розміщуємо об’єкти та їх VR-тури на Google Maps та в Google МійБізнес. Супроводжуємо рекламні кампанії в офлайн та Інтернеті.
А С О Ц І А Ц І Я

Для учасників Асоціації РТО «Туризм Херсона» діє спеціальна знижка.
Детальніше про Асоціацію на сайті: kta.ks.ua
РЕГІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Додаток

Приклад стандартного дизайну
блоку туристичного об’єкта
Розмір: «Сторінка» 151х220 мм

від 2 до 12 фото об’єкту
та лого, за наявності

Назва Об’єкту Nazva Objectu
база відпочинку

object category

Опис об’єкту, переваги, зручності та особливості
переваги, зручності та особливості, опис об’єкту,
зручності та особливості, опис об’єкту, переваги,
Опис об’єкту, переваги, зручності та особливості
переваги, зручності та особливості, опис об’єкту,
зручності та особливості, опис об’єкту, переваги,
Description of the object, benefits, amenities and
other features. Description of the object, benefits,
amenities and other features. Description of
the object, benefits, amenities and other features.
Description of the object, benefits, amenities
and other features.

номера зі зручностями
інтернет
охорона
бар, розваги
дитяча анімація
100м до моря
comfortable rooms
WiFi Internet
security
bar, entertainment
children's animation
100m to the sea

Залізний Порт,
вул. Морська, 88б
Zaliznyy Port,
Morskaya str, 88b
+38 098 765-43-21
+38 098 765-43-21
+38 098 765-43-21
object.email@gmail.com
www.objectsite.com.ua

Додаток

Приклад стандартного дизайну
блоку туристичного об’єкта

Розмір: 1/2

від 1 до 8 фото об’єкту
та лого, за наявності

Назва Об’єкту
база відпочинку
Короткий опис об’єкту,
переваги, зручності та
інші особливості
Short description of the
object, benefits, amenities
and other features

Nazva Objectu
object category

номера зі зручностями
інтернет
охорона
бар, розваги
дитяча анімація
100м до моря

comfortable rooms
WiFi Internet
security
bar, entertainment
children's animation
100m to the sea

Залізний Порт,
вул. Морська, 88б
Zaliznyy Port,
Morskaya str, 88b
+38 098 765-43-21
+38 098 765-43-21
object.email@gmail.com
www.objectsite.com.ua

Розмір: 1/4
від 1 до 4 фото об’єкту
та лого, за наявності

Назва Об’єкту
база відпочинку
номера зі зручностями
Інтернет
дитяча анімація
100м до моря

Nazva Objectu
object category

comfortable rooms
WiFi Internet
children's animation
100m to the sea

object.email@gmail.com
www.objectsite.com.ua

Залізний Порт,
вул. Морська, 88б
Zaliznyy Port,
Morskaya str, 88b
+38 098 765-43-21
+38 098 765-43-21

