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Клієнти

ДОВІДКА
Офіс PUSH-K Solutions знаходиться в Києві, там працюють найталановитіші люди України, створюючи і втілюючи ефективні рішення для бізнесу.
Портфель сервісів агенції великий, і кожен напрямок з переліку наших послуг підкріплений виконаними проектами.
Агенція заснована в 2007 році. Починали з оффлайн, тому наші позиції тут класично сильні — діє активна структура регіональних представників в
Україні, а в команді досвідчені проджект-менеджери, які вміють вибудувати роботу персоналу. У 2007 ринок BTL послуг був дуже конкурентним,
але зараз цифрові комунікації його звузили, і в цій ніші стало непросто знайти дійсно професійну агенцію – їх небагато, ми з їх числа.
З 2011 року постійно працюємо з інтернет-рекламою Є досвід, досягнення, статистика, напрацювання, розуміння інструментів, процесів і
найголовніше – фахівці. Зараз в цьому напрямку наші можливості безмежні – завжди знайдемо рішення найскладнішого завдання по інтернет
просуванню.
У 2014 році почали створювати сайти. Вже тоді цей ринок був надто конкурентним, але ми в ньому відбулися – сьогодні цей підрозділ є
повноцінною веб-студією зі замкнутим циклом виробництва. Наші роботи регулярно потрапляють у топи національних рейтингів розробників
сайтів. Розуміння маркетингу і реклами – одна з ключових переваг агенції в сфері створення сайтів. Створюємо робочі рішення для бізнесу, а не
обгортки.
PUSH-K Solutions завжди займалася організацією подій для великих компаній. Event ринок нас завжди цікавив з двох причин. Перша – створення
великих подій вимагає ресурсів, які ми і так маємо. Друга – тільки при створенні event-концепції креатив дійсно безмежний, на відміну від чисто
маркетингових проектів, де завжди є рамки. В 2018 році агентство було залучено до робіт з організації фінального матчу Ліги чемпіонів UEFA в
Києві. За 10+ років в індустрії наша команда отримала колосальний досвід в event project management – ці хлопці і зараз до ваших послуг.
Завжди надавали дизайн послуги, кількість виконаних дизайнів вже давно неможливо підрахувати. Дизайн і продакшн – невід’ємна складова
нашої роботи. За креативну підтримку в 2018 році агенція навіть отримала офіційну подяку від мерії Києва, наші роботи були по всьому місту. А
ще ми постійно щось виготовляємо, конструюємо і втягуємося в нестандартні виробничі проекти. Наше BTL- і event- коріння дозволяє окрім
сувенірки, поліграфії, одягу і т.д., створювати по-справжньому ексклюзивні стенди і грандіозні декорації рівня телевізійних проектів. Ми
експортували і змонтували в Європі декорації для більш ніж десяти ТВ студій.
Всі згадані вище напрямки супроводжуються не тільки проджект-менеджментом, але й грамотним оформленням юридичної, фінансової та
бухгалтерських сторін. Для клієнтів рекламної агенції, які проводять рекламні кампанії з подарунковим фондом, – це наша безапеляційна
перевага. Для зарубіжних клієнтів ми освоїли всі тонкощі транзакцій коштів, форм зовнішньоекономічних договорів і навіть організації логістики,
експорту, імпорту товарів. Ми платимо податки і не кидаємо тінь на наших клієнтів.
Дізнатися більше про роботи рекламної агенції PUSH-K Solutions можна в розділі Портфоліо головного сайту і на сайті, присвяченому веброзробці.
https://ua.push-k.ua/
https://web.push-k.ua/ua/
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ПОСЛУГИ 2019

СКЛАДНІ КОМПЛЕКСНІ
ПРОЕКТИ В РЕКЛАМІ, WEB,
ДИЗАЙНІ – ЦЕ НАШЕ

PROMO з 2007
РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ. Організація масштабних мультиканальних рекламних кампаній,
включаючи креатив, дизайн, продакшн, медіапланування, веб-розробку, юридичний
супровід. Більше…
ПРОМО АКЦІЇ. Повний цикл організації подарункових акцій, включаючи створення
промо веб-сайтів; креативний і медіа-супровід; закупку, оформлення, вручення і
оподаткування подарункових фондів. Більше…
TRADE. Програми лояльності і мотиваційні проекти для торгових партнерів (продавці,
консультанти, торгові представники, дистрибутори); проекти з таємними покупцями;
роздрібний аудит; розробка и виготовлення POSM, домовленості з мережами щодо
розміщення, доставка, встановлення та контроль справності рекламних матеріалів і
конструкцій; мерчандайзинг. Більше…

BTL, PROMOTIONAL EVENTS. Події в рамках великих заходів, де Ваша компанія є
спонсором або учасником; події в точках продажів и місцях скупчення цільової
аудиторії; промо-тури. Більше…

РОЗРОБКА САЙТІВ з 2014
ПРОФЕСІЙНА РОЗРОБКА ВЕБ-САЙТІВ. В команді досвідчені проектні менеджери,
програмісти, web-дизайнери, копірайтери і тестувальники. Крім того, в розробці
вебсайтів беруть участь професійні маркетологи, спеціалісти з інтернет-реклами і SEO.
Більше…
- КОРПОРАТИВНИЙ САЙТ. Корпоративні сайти посилюють авторитет компанії, подають її
пропозицію ринку, мають пошуковий потенціал. Для корпоративних сайтів ми
використовуємо CMS WordPress. Сайти супроводжуються інструкцією і можливістю
пройти тренінг по роботі з CMS у наших спеціалістів.
- LANDING PAGE і PROMO WEBSITE. Односторінкові сайти, які вирізняються підвищеною
конверсією і невеликою вартістю, бо прості в розробці. Передбачено можливість
самостійного управління контентом.
- ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. Сайти для компаній з широким асортиментом товарів і
необхідністю автоматизації торгівлі. Для інтернет-магазинів ми використовуємо CMS
Openсart. Наш підхід – технічна досконалість, унікальний дизайн, підвищена конверсія,
пошуковий потенціал і інтеграція з e-commerce продуктами.

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ. Первинне наповнення контентом; новини, блоги, статті;
рерайт текстів, переклад контенту; SEO-тексти; створення унікального контенту (фото,
відео, копірайт); контент-менеджмент для інтернет-магазина. Більше…

ДИЗАЙН, ПРОДАКШН, ВИРОБНЕЦТВО з 2007
РЕКЛАМНИЙ ДИЗАЙН. Створення key visual, мовна локалізація реклами, адаптація
реклами під носії; дизайн поліграфії; підготовка макетів для складних поліграфічних
виробів. Більше…
КОРПОРАТИВНА АЙДЕНТИКА. Неймінг; cтворення логотипів для компаній, продуктів і
сервісів; розробка фірмового стилю. Більше…
ПРОДАКШН. Вірусне відео, локалізація відео, інфографіка, відеоогляди, моушн дизайн,
рекламні ролики, відео для івент, відео для tv-студій хромакей, віртуальна реальність
360°. Більше…
ВИРОБНИЦТВО. Обслуговування складних виробничих замовлень для українських і
закордонних компаній в сфері реклами, телебачення, відео продакшну та івент
маркетингу. Здатні генерувати ідеї, виготовити, знайти, доставити, побудувати
абсолютно все в будь-якій точці планети в обумовлені строки: декорації для
телевізійних студій; сценографія для публічних і корпоративних подій; обладнання
виставкового простору; корпоративний одяг; сувенірна продукція; POSM; складна
поліграфія. Більше…

ІНТЕРНЕТ РЕКЛАМА з 2011
СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ. Агенція професійно працює в WEB. Створюємо сайти і
ефективні рекламні кампанії для клієнтів з України і закордону. Команда агенції – це
спеціалісти з багаторічним досвідом проектного менеджменту, аналітики,
програмування, управління контентом, копірайтингу і створення унікального дизайну.
Більше…
ПОШУКОВА РЕКЛАМА. Професійно займаємося SEO: аналіз конкурентного
середовища, підготовка SEO-стратегії, внутрішня пошукова оптимізація, зовнішня
пошукова оптимізація, SEO, контент-менеджмент. Більше…
В команді сертифіковані Google спеціалісти з контекстної реклами: ми знаємо, як
привести клієнтів з платної пошукової видачі Google Ads. Більше…
МЕДІА РЕКЛАМА. Відео реклама в YouTube та інших платформах; банерна реклама; річ
медіа, брендинг сайтів. Більше…
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ. Запуск сторінок в соціальних мережах; контент-менеджмент,
ведення сторінок; робота з лідерами думок і блогерами; просування відео, медіа
реклама в соціальних мережах. Агенція обслуговує кампанії у Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter LinkedIn, GooglePlus, популярних месенджерах, додатках зі знайомств
і багатьох інших нішевих спільнот. Більше…

EVENT& MICE з 2007
EVENT&MICE. Організація подій для великого та середнього бізнесу, дипломатичних
представництв, міжнародних організацій. корпоративні зустрічі, презентації, перемовини;
корпоративні події, мотиваційні тури і програми, тімбілдинги; конференції, конгреси, з'їзди, форуми, семінари;
виставки, іміджеві події (фестивалі, благодійні концерти і т. д.), PR-події, прес-тури.

Більше…
МОЖЛИВОСТІ. Повний цикл створення event продуктів.
PRO STAFF. Професійний event-менеджмент – наша конкурентна перевага. За понад
десятилітню історії агенція ствердилася на ринку, має відмінну репутацію, серйозне
портфоліо і відпрацьовані алгоритми управління проектами.
ПАРТНЕРИ – компанії з бездоганною репутацією і багаторічним досвідом роботи в
наших проектах.
EVENT ІНДУСТРІЯ – фіксуємо інновації в Україні і світі, відслідковуємо шоу-бізнес. З
артистами працюємо напряму виключно. Маємо унікальну базу.

ПРО АГЕНЦІЮ слово СЕО і засновника

«Якщо Ви читаєте цей текст, ймовірно Ви
підбираєте агенцію і запланували щось
незвичайне. Розповім трішки про нас:
Почали в Києві у 2007р. Працювали багато,
самовіддано і часто на перспективу. Зараз, за
понад десятирічну історію, агенція заробила
собі репутацію надійного партнера, який не
підведе за будь-яких обставин.
Наша стратегія дуже проста: якщо нова
компанія до нас звернулася, то робимо все,
щоб це було не разове звернення. Як наслідок,
більшість компаній, чиї логотипи Ви бачили в
списку клієнтів – наші постійні замовники.
Засновник і CEO PUSH-K Solutions

Провідні керівники проектів

Ми відкриті до нових контактів, тут Вам
завжди раді.»
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НЕСТАНДАРТНА РЕКЛАМА ідея, втілення, вірусний ефект
ПРОЕКТ. В ТРЦ був встановлений стенд з прихованою камерою і телефоном. Телефон дзвонив, і
відвідувачі могли взяти слухавку. З ними спілкувались 2 fm-ведучих і після нескладних завдань
вручали подарунки. Далі з відзнятого було змонтовано вірусне відео, яке зібрало 80k переглядів.
КЛІЄНТ: PANASONIC світовий виробник споживацької електроніки, в т.ч. і засобів зв'язку.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ідея механіки промо; дизайн і виготовлення стенду (зі стаціонарним телефоном,
дистанційно керованою ілюмінацією і вмонтованою камерою); підбір та перемовини з ТРЦ; кастинг
персоналу (в т.ч. двох чудових радіо-Dj); постпродакшн (вірусний ролик і backstage відео),
розміщення в WEB (підготовка стратегії запуску вірусного відео).
https://www.youtube.com/watch?v=EJtLR-0DehE

Відвідувачі виконують прості завдання,
почуті по телефону від ведучих, і
отримують подарунки від Panasonic DECT

Ескіз

Стенд

НЕСТАНДАРТНА РЕКЛАМА ідея, втілення, вірусний ефект
ПРОЕКТ. В міжнародному виставковому центрі обладнана фотозона з 16 камерами.
Формат контенту, який генерувала фотозона, викликав 100% вау-ефект. Знімки, які
синхронно робили камери, автоматично конвертувались в анімацію, яка миттєво
вивантажувалась на промо веб сайт.
КЛІЄНТ: КОРМОТЕХ виробник, експортер, лідер українського ринку кормів для тварин
Club4Paws™, Optimeal ™, Гав ™, Мяу™.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ втілення проекту під ключ: ідея механіки промо; дизайн, промо веб-сайт;
обладнання фотозони.
https://www.youtube.com/watch?v=SlSFclBjYt0

Промо веб сайт

Фотозона

СТВОРЕННЯ САЙТІВ корпоративний сайт
ПРОЕКТ. Корпоративний сайт B2B (4 мови EN, TR, ES, RU)
КЛІЄНТ: TVBET виробник грального online контенту для беттінгу.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ: ідею; концепцію; дизайн; верстку, програмування, інтеграцію зі
стороннім ПО, контент-менеджмент.

https://tvbet.tv/

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ під ключ, multichannel promo
ПРОЕКТ. Промо акція з розіграшем цінних призів, анонсом в друкованих ЗМІ, Web і точках
продажу. Охоплення – вся Україна.
КЛІЄНТ: ЕНЗИМ національний виробник, лідер ринку та експортер дріжджової продукції.
Флагманський бренд ЛЬВІВСЬКІ ДРІЖДЖІ™.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ: механіка промо; долучення партнера (долучили в проект Panasonic Україна); KEY
VISUAL (з залученням Горбунова Юрія з 1+1, фото продакшн); Промо веб-сайт акції; медіареклама
(планування, ведення), PR (в кулінарних PRINT/WEB ЗМІ); SMM акції (запуск і ведення FB, ВК
сторінок); обробка і аналітика бази учасників (акцію супроводжувало маркетинг дослідження); юр.
и бух. супровід (офіційний розіграш і передача подарунків, оподаткування).

Ескіз

Фото продакшн

Готовий KEY VISUAL для рекламної кампанії

ПРОДАКШН, КРЕАТИВ власний
ПРОЕКТ. Креатив, продакшн та просування відео в WEB.
КЛИІЄНТИ: PANASONIC світовий виробник споживацької електроніки, в т.ч.
побутової техніки; ЕНЗИМ (ЛЬВІВСЬКІ ДРІЖДЖІ™) національний виробник,
лідер ринку и експортер дріжджової продукції.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ: ідея і сценарій (створили з власної ініціативи); кастинг
(танцюристи contemporary dance); хореографія (поставили танок);
продюсинг і зйомки; постпродакшн; поширення (FB, You Tube).
https://www.youtube.com/watch?v=3jU2crktVmI

Съемочный день

Фестивальна довідка про проект

ВИРОБНИЦТВО, ДИЗАЙН, КРЕАТИВ телевізійні декорації
ПРОЕКТ. Виробництво декорацій для телевізійних студій.
КЛІЄНТ: TVBET виробник грального online контенту для беттінгу.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ідеї, скетчі, дизайн проект, 3d проект, виготовлення, доставку в Європу,
монтаж і налаштування 10 телевізійних студій.

Різні етапи проекту
Від дизайн проекту до фотографії готової декорації

РЕКЛАМНИЙ ДИЗАЙН, KEY VISUAL
ПРОЕКТ. Креативний і дизайн супровід рекламної кампанії міського проекту Громадський Бюджет в Києві.
КЛІЄНТ: Київська міська державна адміністрація, Департамент зав'язків з громадськістю.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ Креативна ідея та втілення Key Visual, серія з 5-ти похідних рекламних сюжетів, оновлення
айдентики проекту. Агенція отримала офіційну подяку від міста.

ДИЗАЙН, АДАПТАЦІЯ, КОПІРАЙТ для реклами и маркетингу
ПРОЕКТ. Довгострокове дизайн обслуговування.
КЛІЄНТ: CASTROL світовий виробник мастильних матеріалів і олив.
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО розробку і адаптацію для України і країн колишнього СНД
рекламних матеріалів, копірайтинг (в т.ч. переклади); підготовку до друку
(каталоги, банери, POSM). Адаптацію відео контенту.

Локалізація відео реклами
https://www.youtube.com/watch?v=0YTr5qJxAX4
Банера

Серія каталогів

МІЖНАРОДНА ПОДІЯ під ключ, 250 учасників, Київ
ПРОЕКТ. 18th European Symposium On Fluorine Chemistry Параметры: Київ, 250 учасників з
різних країн світу. 4 місяці підготовки, 6 днів підтримки, 3 події.
КЛІЄНТ: ENAMINE одне з найбільших підприємств, яке займається науковими
дослідженнями і розробкою методів синтезу органічних сполучень.

ЗАБЕЗПЕЧИЛИ event менеджмент; підбір і букінг локацій; великий перелік виробництва
(реквізит, сувенірна продукція, конференц набори); шоу-програма (три події в рамках
симпозіуму); тех. забезпечення (світло, звук, мультимедіа); відео-контент; сценічний
продакшн (створено сцену і декорації), кейтеринг.
https://www.youtube.com/watch?v=8pcXN76QlWY

Выступление сопровождает
видео ряд на экране с пропорцией 32х9

Один з днів Симпозіуму

Епізод з урочистого відкриття

Епізод з Farewell Party

КОРПОРАТИНА ПОДІЯ під ключ, 950 учасників
ПРОЕКТ. Новорічний корпоратив для співробітників компаній, які
входять в групу. Параметри: Київ, 950 учасників.
КЛІЄНТ: TAS GROUP
фінансових груп.

одна з найбільших в Україні інвестиційно-

ЗАБЕЗПЕЧИЛИ креативну концепцію, дизайн, шоу-програму (топ-зірки
України); відео-контент (як інструмент розкриття концепції); тех.
забезпечення (звук, світло, мультимедіа, висотні монтажні роботи);
сценічний продакшн (під подію створено ексклюзивну сцену у
відповідності сценарію події); реквізит, кейтеринг; event менеджмент
всього проекту.

Сценографія

Мультимедіа і звук

Топ артисти

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ адміністративний, юридичний і бухгалтерський супровід промо
ПРОЕКТ. Адміністративний, юридичний і бухгалтерський супровід національної промо-акції «OLX Fiesta».
Покриття – вся Україна.
КЛИЕНТ: OLX.UA портал-лідер в категорії оголошень в Інтернет.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ юридичний супровід (розробка офіційних правил акції); подарунковий фонд; розіграші призів
(180 переможців); комунікація з переможцями (логістика, офіційна передача подарунків і супровід до дня
вильоту переможців, які виграли тури до Барселони); бухгалтерський супровід акції (адміністрування
оподаткування і звітування по подарунковим фондам).

Landing page акції

TRADE PROMO програма лояльності для лінійного роздрібу, вся Україна
ПРОЕКТ. Тривала (7 місяців) багаторівнева програма лояльності для зоомагазинів України, в
основі якої: знання і рекомендація продукту продавцями, дотримання стандартів викладки
продуктів і наявність POSM.
КЛІЄНТ: КОРМОТЕХ виробник, експортер, лідер українського ринку кормів для тварин
Club4Paws™, Optimeal ™, Гав ™, Мяу™.
ЗАБЕЗПЕЧИЛИ механіку (фактично каталог на 20 сторінок), впровадження (перемовини з
зоомагазинами); таємних покупців (понад 3500 візитів); облік балів (отримували продавці за
виконання різних умов); подарунковий фонд; юридичний і бухгалтерський супровід.

Анонсування Програми в зоомагазинах

Титульна сторінка каталогу з умовами Програми

Нагородження

Контакти
https://ua.push-k.ua/
https://web.push-k.ua/ua/
01030, UA, Київ, вул. Б. Хмельницького, 50-Б, літера «В», оф. 51;
03680, UA, Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 205-3
+380 44 222-86-94 site@push-k.ua

