
Пропонуємо розміщення Вашої інформації в новому випуску

ХЕРСОНЩИНА ТУРИСТИЧНА / KHERSON TRAVEL GUIDE 2022

• Українська та англійська мови
• 5000 примірників
• Формат B5 (165x230) 
• 24+ сторінки

Розповсюджується безкоштовно:
• у ТІЦ на залізничному вокзалі м. Херсона
 (вже укладено договір про таке розміщення);
• на об’єктах рекламодавців;
• інтернет-версія на порталі KhersonRegion.com.

KHERSON TRAVEL GUIDE 2022

Вперше у каталозі будуть використані можливості AR (доповненої реальності).
При наведенні камери смартфона на фото в рекламних блоках, що матимуть
спеціальну позначку, на екрані фото “оживе” і перетвориться на коротке відео.
(Для цього читачу потрібно один раз завантажити додаток за QR-кодом).

AR-можливості роблять перегляд друкованого каталогу надзвичайно цікавим
та збільшують життєвий цикл видання, його охоплення та віддачу від реклами.

Прийом реклами — до 28.02.2022.   Вихід з друку — до 31.03.2022

Відпочинок 
на морському 

узбережжі

Зелений туризм 
та активний 
відпочинок

Екскурсії
історія, культура 

Відпочинок 
в Херсоні

 готелі та хостели;

ресторани та кафе;

театри та кіно;

 нічні клуби;

 шопінг та ТРЦ;

 краса та здоров’я;

таксі та транспорт.
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туристичні 
маршрути
і екскурсії;
дегустаційні тури;
пам'ятки культури;
туроператори
внутрішнього туризму.
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бази відпочинку;
туристичні
комплекси;
заповідники та НПП;
послуги активного
відпочинку і спорту;
рибалка і полювання.
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об'єкти узбережжя:

Залізний Порт;

Скадовськ;

Лазурне;

Приморське;

Хорли; 

Арабатська Стрілка.
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Головні розділи каталога:



Вартість розміщення стандартних блоків реклами туроб’єктів 

1/8
74х54мм
2000 грн

Четверта (зворотня) сторінка обкладинки:  18000 грн
Друга або третя сторінка обкладинки:  12000 грн

Дизайн нестандартного блоку: від 500 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%

Додаткові можливості:

Кожен блок об’єкта по зазначенній вартості має стандартний дизайн. Вам достатньо 

обрати розмір, надати фотографії, логотип (за наявності) та текст українською. Все інше зробимо ми!

«Нестандартним» вважається блок, що має індивідуальний дизайн, на відміну від запропонованого шаблону.

Кожен рекламодавець може отримати частину каталогів для безкоштовного розповсюдження, 

пропорційно розміру замовленного блока. 160 каталогів за 1 сторінку реклами. Також, за Вашим бажанням, 

Ви можете передати ваші екземпляри для розповсюдження силами редакції або на будь-який інший об’єкт.

2000 екземплярів будуть розповсюджені через ТІЦ на вокзалі Херсона у будь-якому випадку.

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. 

Адреса: Херсон, вул. Я.Мудрого 12, оф. 21а

Телефони: (099) 900-69-18, (067) 191-61-83
Email:  xt@grades.ua

Брендінгове агентство «Грейдс»

Заповніть 
онлайн-заявку
на участь у 
каталозі за 
кодом або
посиланням:

https://bit.ly/35KrJQM

Вартість розміщення нестандартних блоків +10% до ціни стандартного

сторінка
150х220мм
9000 грн

1/2
150х110мм
5000 грн

1/4
150х54мм
або
74х110мм
3000 грн

Попередні випуски:

Для розміщення потрібно надати відеофайл, тривалістю від 15 до 30 с.
Це може бути короткий відеоогляд інтер’єру або вітальне слово власника.
Перший кадр відео і буде тим зображенням, яке друкується у каталозі.

Використання AR-відео — безкоштовна можливість для блоків розміром від 1/2



Приклад стандартного дизайну

блоку туристичного об’єкта

Розмір: «Сторінка» 151х220 мм

object.email@gmail.com

www.objectsite.com.ua

+38 098 765-43-21

+38 098 765-43-21

+38 098 765-43-21

Залізний Порт, 

вул. Морська, 88б

Zaliznyy Port, 

Morskaya str, 88b

Назва Об’єкту
база відпочинку

Nazva Objectu
object category

від 2 до 8 фото об’єкту

та лого, за наявності

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

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.

Можливість додати до двох зображень з AR-відео



object.email@gmail.com

www.objectsite.com.ua

+38 098 765-43-21

+38 098 765-43-21

Залізний Порт, 

вул. Морська, 88б

Zaliznyy Port, 

Morskaya str, 88b

Назва Об’єкту
база відпочинку

Nazva Objectu
object category

від 1 до 6 фото об’єкту

та лого, за наявності

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

Короткий опис об’єкту,
переваги, зручності та
інші особливості

Short description of the 
object, benefits, amenities 
and other features

від 1 до 4 фото об’єкту

та лого, за наявності

номера зі зручностями
Інтернет
дитяча анімація
100м до моря

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

object.email@gmail.com

www.objectsite.com.ua

+38 098 765-43-21

+38 098 765-43-21

Залізний Порт, 

вул. Морська, 88б

Zaliznyy Port, 

Morskaya str, 88b

Назва Об’єкту
база відпочинку

Nazva Objectu
object category

Приклад стандартного дизайну

блоку туристичного об’єкта

Розмір: «1/2» 150х110 мм

Додаток

Розмір: «1/4» 150х54 мм або 74х110 мм

Можливість додати одне зображення з AR-відео


