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PR служба на аутсорсингу

Інформаційна підтримка в 
ЗМІ та соціальних мережах

Проведення досліджень, 
аналітична робота

•Написання статей про продукти та послуги
компанії,

•Підготовка зустрічей керівництва зі ЗМІ,
домовленості щодо участі на радіо та ТБ,

•Проведення заходів (круглий стіл,
конференція, самміт)

• Ведення сторінок у соц. медіа (SMM);

• Ведення корпоративних та особистих блогів від
компанії або її керівництва;

• Підготовка докладів та презентацій до виступів

• Cкладання інфографіки на замовлення
компанії;

•Публікація анонсів і пост-релізів на сайті
Logistics in Ukraine

•Проведення опитувань клієнтів компанії через
різні канали комунікації;

•Проведення досліджень на замовлення;

•Підготовка та друк корпоративних журналів;

•Робота з відкритими статистичними даними.

Напрямки співпраці



Вигоди співпраці

Зменшене податкове навантаження

Ми не є штатними 
одиницями, не 
отримуємо 
заробітну плату, а 
відтак відрахування в 
фонди також 
відсутні. А ще, нам 
не потрібен офіс, 
комп’ютер і кава 
зранку

Відсутність щомісячних розрахунків

Ви сплачуєте лише 
за конкретну роботу, 
а не за час, що ми 
провели в офісі. 
Втім ми достатньо 
мотивовані і робимо 
так, аби ви 
повернулись і 
зголосились на 
подальшу співпрацю

Створення інформ.поводу

Навіть коли вам 
здається, що в 
компанії нічого не 
відбувається, ми 
знаємо як знайти 
інформаційний 
привід писати про 
Вас. Писати так, щоб 
матеріал читався, а 
не був джинсою, що 
далі першого абзацу 
не відкривається

Знання ринку

Виключно про 
логістику. Понад 10 
років ми пишемо, 
відслідковуємо, 
проводимо і 
висвітлюємо заходи з 
питань, що 
охоплюють виключно 
транспортно-
логістичний сегмент. 



Розробка PR-стратегії (фрагмент)



Підготовка корпоративного журналу



Робота з даними: розрахунки і візуалізація



Розподіл маркетплейсів за популярністю 

серед українських інтернет-користувачів

Розподіл інтернет-аудиторії за частотою 

здійснення інтернет-покупок

Дослідження на замовлення компаній
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Какой тип велосипеда Вы используете при 

передвижении по городу

шоссейник горный велосипед городской

кроссовый складной электровелосипед
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Чаще всего при поездке велосипедом вы 

передвигаетесь

тротуаром по дорожному полотну вместе с автомобилями комбинирую: тротуар - дорога

Дослідження на замовлення компаній

Будьте певні, ми не розповідаємо

іншим чи робили замовлення для вас, 

не публікуємо його результати без 
вашої на то згоди.



Статті про послуги та продукти компанії

Ми вам потрібні, якщо розповісти про

послуги/продукти/осіб компанії конче

потрібно, а рук фізично не вистачає. Ми

не будемо робити копірай чи рерайт.

Ми зробимо новий цікавезний матеріал.

Ми не вимагаємо аби статті, що ми готуємо

для вас були розміщені на нашому сайті. Це

Ваша власніть – робіть з нею все, що

заманеться. Розміщуйте у наших конкурентів,

аби Вам була користь від того.



Підготовка дайджесту



Інфографіка і презентації виступів

Готуєтеся до 

виступу, а часу 

обмаль. 

Від вас ТЗ – від

нас виконання: 

презентація + 

доповідь



Підтримка заходів



Вартість послуг

Діє cash-back система для Замовників послуг : 5% вартості від кожного замовлення залишається на рахунку до кінця 

календарного року. Замовник може скористатися накопиченою сумою для отримання послуг в межах їх вартості

Пакет «Інформ стандарт»: 

розміщення 6 матеріалів впродовж півроку. Будь який

формат: статті про компанію, анонси заходів,

інтерв’ю, власні дослідження компанії.

Обсяг — до 8 тис знаків

Максимальна вартість розміщення матеріалу 64 у.е.

(пише редакція), або 24 у.е (надсилає компанія).

Відповідно, компанія отримує 6 матеріалів за 384

у.е./півроку, або 144 у.е./півроку.

Бонусом до пакету розміщення матеріалів на

сайті Logistics in Ukraine:

 лого компанії, фото та лінк на Ваш сайт,

 розміщення Ваших матеріалів на наших сторінках

у соц мережах,

 банеропоказ терміном 2 місяці.

Окремі послуги:

 Підготовка статей про продукти, 

послуги, та інтерв’ю з ключовими 

особами компанії – 60 у.е.

 Складання інфографіки – від 10 у.е.

 Ведення корпоративних сторінок у 

соц мережах – від 150 у.е./місяць

 Банеропоказ на сайті, FB – 8

у.е/тиждень

 Проведення опитувань клієнтів, 

споживачів – від 150 у.е.

 Проведення досліджень – від 300 у.е.

 Розробка, написання, верстка та 

друк корпоративних журналів та 

буклетів – від 500 у.е

 Проведення заходів (круглий стіл, 

самміт, конференція) – за 

домовленістю, залежно від обсягів 

робіт

http://logistics-ukraine.com/
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