
Древній Київ 

у «Парку Київська Русь»

Пропозиція співпраці



Що ми пропонуємо?

Ми пропонуємо:

•Укріплення іміджу та репутації

брендів вашої компанії серед

постійних та потенційних покупців.

•Популяризацію Вашої компанії як

соціально-відповідальної

структури, яка піклується про

духовну спадщину України та

реальними справами підтримує

національні історико-культурні

проекти.



Наші партнери

Серед наших партнерів:

-Міжнародні аудиторські компанії

-Українські та міжнародні банки

-Провідні страхові компанії України

-Юридичні компанії

-Приватні компанії сфери послуг на 

українському ринку

Упродовж 8 років ми успішно 

організовуємо та проводимо 

корпоративні свята для більш як 360 

українських та міжнародних компаній, 

сімейні свята для тисяч українських 

родин, серед яких багато відомих та 

успішних людей.



Суть проекту

Древній Київ у «Парку Київська Русь»

Суть проекту: 

Древній Київ у «Парку Київська Русь» - це

єдине і неповторне в історії людства відтворення

та будівництво одного з найвідоміших і в той же

час найбільш загадкових середньовічних міст

Східної Європи - Древнього Києва V-XIII століть,

столиці великої середньовічної імперії - Київська

Русь, - в розмірах його історичного центру,

відомого як Дитинець Києва або Град

Володимира.

Відтворюється його архітектурний образ у

повному обсязі, в масштабі 1:1, з урахуванням

знань сучасної науки.

А також відтворюється атмосфера Київської Русі.



Древній Київ у «Парку Київська 

Русь» розташований у с. Копачів, 

Обухівського району, Київської 

області, 34 км від Києва.

Маршрутне таксі до «Парку 

Київська Русь» ходить від станції 

метро «Видубичі» (м. Київ). 

Час у дорозі - 45-50 хв.

GPS координати: 

+50° 8' 44.31", +30° 28' 26.90"

Розташування Древнього Києва

у «Парку Київська Русь»



Закінчена 1 черга комплексу Древній Київ у «Парку Київська Русь»

Відтворена частина Парку на карті позначена червоним.



Відтворені  об’єкти

Древнього Києва у

«Парку Київська Русь»

Повністю відтворена територія Передмістя:
- в'їзні ворота зі сторожовими вежами
- вежа-повалуша
- ристалище 
- княжі палати
- гостьова трибуна 
- стан кочівників (монгольські юрти) 
- столпіє - оборонна споруда
- пам`ятники дохристиянських вірувань
- садиби киян ІX-ХІІ століть

та Дитинець Києва:
- заборола - оборонна споруда Х-ХІІІ століть
- Михайлівські ворота 
- земляна частину оборонного валу - 1,5 км.
- садиби киян Х-XIIІ століть
- експозиції історичного костюма та обладунків
- музей дерев’яного зодчества
- музей кораблебудування
- терем Ярослава Мудрого
- середньовічна лодія X століття
- експозиція облогової техніки та багато іншого.

На сьогоднішній день гості можуть оглянути шедеври 

реконструйованої середньовічної архітектури: 



Щовихідних у Древньому Києві 

відбуваються розважальні заходи

для дітей і дорослих



12-13 березня – Масляна у Древньому Києві

30 квітня, 1-2 травня – Пасха у Древньому Києві

23-24 квітня – Міжнародний фестиваль кінно-тюкового 

мистецтва «Кентаври 2016»

28-29 травня – Відкритий Чемпіонат України з історичного 

середньовічного бою «Зов Героїв I»

11-12 червня – Міжнародний турнір з верхової стрільби з лука 

«Кінний лучник Древнього Києва»

25 червня – Конкурс краси і таланту «Міс Київська Русь»

30-31 липня – День хрещення Київської Русі

13-14 серпня – Міжнародний фестиваль культури та історії 

«Билини Древнього Києва IX-XI ст.»

24 серпня – День Незалежності України

17-18 вересня –Міжнародний Чемпіонат з історичного 

середньовічного  бою «Зов Героїв»

1-2 жовтня – Міжнародний фестиваль кінних бойових мистецтв 

«Скіфи»

14-16 жовтня – Свято Покрови у Древньому Києві

З 17 грудня 2016 р. по 15 січня 2017 р. – Новорічна програма 

«Зимова казка»

Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам



12-13 березня – Масляна у Древньому Києві

Масляна у Древньому Києві святкується 

особливо масштабно, адже це одне із 

найдревніших свят, відомих ще з 

дохристиянських часів. 

“Парк Київська Русь” за 8 фестивальних 

сезонів став одним із найулюбленіших місць 

для його святкування.

30 квітня, 1-2 травня – Пасха у Древньому 

Києві

У Древньому Києві можна влаштувати 

справжнє родинне свято на Великдень. На 

відвідувачів чекають майстер-класи із 

писанкарства, конкурс на найкращу писанку, 

турнір на найміцнішу крашанку. Крім того, 

будуть відтворені великодні традиції та 

обряди. Гості зможуть взяти участь у 

молодецьких розвагах та запальних хороводах. 

Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам



Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам

23-24 квітня – Міжнародний фестиваль кінно-

тюкового мистецтва «Кентаври 2016»

Сотня українських та зарубіжних акторів-каскадерів 

продемонструють віртуозну їзду верхи на конях.

У програмі: індивідуальні змагання українських та 

зарубіжних акторів-каскадерів з джигітовки, показові 

виступи кращих кінних колективів, змагання кінних 

упряжок, а також театралізовані вистави, ігри та 

хороводи.

28-29 травня – Відкритий Чемпіонат України з 

історичного середньовічного бою «Зов Героїв I»

В боях візьмуть участь близько трьохсот кращих 

спортсменів історичного фехтування. Двобої витязів 

вразять індивідуальною майстерністю, командну 

тактику та стратегію воїни продемонструють у 

групових номінація 5 на 5 воїнів, 21 на 21 боєць, та 

мега-битва 100 на 100 бійців.



11-12 червня – Міжнародний турнір з верхової 

стрільби з лука «Кінний лучник Древнього 

Києва»

Змагання кінних лучників такого масштабу 

проводяться в Україні вперше. Захід має на меті 

відродження древнього виду спорту, активізацію 

історичного чинника для пробудження у молодого 

покоління патріотичних почуттів, а також 

пропаганду здорового способу життя.

25 червня – Конкурс краси і таланту «Міс 

Київська Русь» у «Парку Київська Русь»

відбудеться конкурс краси й таланту «Міс Київська 

Русь». Активні, талановиті, цілеспрямовані й 

сміливі красуні вийдуть на середньовічний подіум, 

аби довести, що сучасні панянки – гідні 

спадкоємиці вроди й розуму дівчат Київської Русі.

Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам



Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам

13-14 серпня – Міжнародний фестиваль 

культури та історії «Билини Древнього Києва 

IX-XI ст.»

Наймасштабніший фестиваль року!

Близько 700 учасників. В програмі заходу: масові 

денні та нічні битви, штурм фортеці, богатирські 

турніри та каскадерські трюки. У вечірній 

програмі: виступи музичних колективів, вогняне 

шоу та святковий феєрверк.

24 серпня – День Незалежності України

«Парк Київська Русь» запрошує на яскраве 

святкування Дня Незалежності України. У 

Древньому Києві велич та слава минулого буде 

відтворена заради квітучого майбуття. 

Театралізовані постановки, кінно-трюкові шоу, 

стародавні ігри та запальні хороводи створять 

неповторний святковий настрій. Увечері –

вогняна містерія: вогняне шоу, стрільба з требуше 

вогняними ядрами і барвистий феєрверк! 



17-18 вересня –Міжнародний Чемпіонат з 

історичного середньовічного  бою «Зов Героїв»

Відкритий міжнародний чемпіонат з історичного 

бою «Зов героїв» покликаний відродити славу і 

велич воїнів різних часів та народів, таким чином 

сприяти зацікавленості молодого покоління у 

історії, культурі, пропагувати й популяризувати 

здоровий спосіб життя. Це спортивно-історичне 

дійство збере кілька сотень учасників з України, 

Росії, Білорусі, країн Прибалтики та інших країн 

світу. 

1-2 жовтня – Міжнародний фестиваль кінних 

бойових мистецтв «Скіфи»

Ключовою подією фестивалю стануть міжнародні 

змагання кінних лучників у денному й нічному 

форматі. Крім того, актори-каскадери кінно-

трюкового театру Древнього Києва покажуть 

майстерність володіння різними видами зброї, що 

використовувалася у Середньовіччі: мечі, списи, 

сулиці. А також вершники та їхні вірні чотириногі 

друзі продемонструють елементи бойової 

джигітовки. 

Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам



14-16 жовтня – Свято Покрови у Древньому Києві

Древні словянські традиції та обряди оживуть у 

Древньому Києві. Театр Древнього Києва на головному 

ристалищі розіграє кілька театралізованих вистав, 

показові виступи дружинників князя з мечами, виступи 

кінних каскадерів, а також турнір кінних лучників. А 

також розважуть гостей численні інтерактиви, майстер-

класи, ігри та забави.

З 17 грудня 2016 р. по 15 січня 2017 р. –

Новорічна програма «Зимова казка»

Древній Київ у Парку Київська Русь запрошує відвідати 

головну резиденцію Діда Мороза в Україні! Щодня з 17

грудня по 15 січня у «Парку Київська Русь» улюблений 

новорічний герой разом зі Снігуронькою вітатимуть Вас 

з прийдешніми святами! Поділіться з ними своїми 

мріями і бажаннями, і вони обов’язково збудуться у 

2016 році! 

Заходи Древнього Києва на 2016 рік,

що запропоновані для участі партнерам



Додаткова інформація про

Древній Київ у «Парку Київська Русь»

Кількість відвідувачів у рік – більш ніж 150 000 осіб.

Достаток: близько 80% з яких середній та вище середнього.

Почесні гості Парку – відомі культурні, наукові, громадські діячі України країн СНД і Європи.

Заходи пройшли за підтримки Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Київської міської

державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації, Представництва Европейського союзу в Україні,

дипломатичних установ закордонних держав в Україні.

ЗМІ: В 2015 році заходи Парку висвітлювалися провідними українськими та зарубіжними телеканалами, радіостанціями,

друкованими та інтернет-виданнями, серед яких: Інформаційні агентства Укрінформ, УНІАН, Forum, Регіональні новини,

Reuters (Велика Британія), «Сіньхуа» (Китай) та інші; газети «Вести», «Сегодня», «Факти», «Голос України», «Культура і

життя», «Новини турбізнесу», «Трудова слава», «Коммерсант», «День», «KyivPost», «Польска» (Польща), «Дзеннік

Кійовскі» (Польща) та інші; журнали «Forbes», «Ліза», «Український тиждень», «Їдемо у відпустку», «Мандри»,

«Країна.doc», «Український туризм» та інші; радіостанції «Культура», «Голос Києва», «Іномовлення», та інші; телеканали

«ІНТЕР», «1+1», «НТН», «ICTV», «ТРК Київ», «5 канал», «24 канал», «Максі ТВ», Перший національний канал, ТРК

«ЕРА», ТРК «Україна», ТРК «Культура», К1, «Тоніс», та інші; інтернет-портали «This is Ukraine», «Xvatit.com»,

«Afisha.tochka.net», «Репортаж», «Україно-бізнес», «Українські новини», «Українська правда», «Фраза.ua», Starlife,

«MigNews», «Автопортал», «Обозреватель», Joinfo, IPress, Inforesist, wesay.com (Міжнародний новинний портал) та інші.

Транспортне сполучення: маршрутний автобус для відвідувачів від ст. метро «Видубичі» (м. Київ) у «Парк Київська

Русь» і назад. Для власників авто біля території Парку організовано стоянку.

Безпека: на фестивалі чергує карета швидкої допомоги, пожежна машина, чергує наряд міліції. Представники охоронної

компанії патрулюють територію Парку.



Додаткова інформація про

Древній Київ у «Парку Київська Русь»

Основні Інтернет-ресурси “Парку Київська Русь”:

Сайт: http://parkkyivrus.com

Сторінка “Парку Київська Русь” в FaceBook –

https://www.facebook.com/parkkyivrus (понад 10 000

учасників)

Спільнота ВКонтакте - https://vk.com/parkkyivrus (понад

15 000 учасників)

YouTube канал: https://www.youtube.com/user/parkkyivrus

Instagram: https://www.instagram.com/parkkyivrus/

(близько 2000 учасників)

http://parkkyivrus.com/
https://www.facebook.com/parkkyivrus
https://vk.com/parkkyivrus
https://www.youtube.com/user/parkkyivrus
https://www.instagram.com/parkkyivrus/


Рекламна кампанія на запропонований захід

1 етап - до проведення заходу (період 2-3 тижні)

Вид реклами Подробиці

Розміщення на billboard Рекламний макет партнера заходу (при в`їзді до «Парку Київська Русь»)

Реклама в метро

(на екранах)

Трансляція відеоролика заходу зі згадуванням партнера та трансляцією 

логотипа партнера в кінці ролику, 90-180 виходів в день, 6 станцій метро

Реклама в метро

(на станції)

Логотип і статус партнера на бордах – 5 шляхових станціях київського 

метро (2 х 3 метри, за 2 тижні до фестивалю)

Реклама в Інтернеті

Розміщення логотипа партнера на сторінці заходу на сайті «Парку 

Київська Русь» та згадування партнера в інтернет-публікаціях. 

Можливість розсилки рекламної інформації партнера на e-mail адреси 

відвідувачів Парка. 

Промоція партнера в соціальних мережах.

Рекламна поліграфія

Логотип і статус партнера на рекламних листівках

(флаєра 20 000 - 40 000 штук) та афішах (А3 - 2000 штук),

що розповсюджуються у Києві та Київській області

Рекламна на екрані в 

Парку 

Транслювання Ваших роликів на екрані 3х2,5 метра в «Парку Київська 

Русь»



Додаткова інформація про

Древній Київ у «Парку Київська Русь»

Приклади сюжетів про заходи “Парку Київська Русь” на ТБ в 2015 році:

1+1: https://youtu.be/8uOOQBc2t2s?list=PLZij6DqLAkFSCkP_v1Mu9qwbPrrbRjEiW

Перший національний: https://youtu.be/4BAYVLFZqBU

ICTV: https://youtu.be/yvdyZwGwwaA

5 канал: https://youtu.be/uyUwEJtCxxc

ІНТЕР: https://youtu.be/fynR2E9Rmbk

112 канал: https://youtu.be/wxgbtRwruTE

24 канал: https://youtu.be/hgJNOqT1obc

Tonis: https://youtu.be/TOf8TkJilpM

МАКСІ ТБ: https://youtu.be/YFNmTRQjY-E

Правда тут: https://youtu.be/TZ9aICNOvUU

Глас: https://youtu.be/870FOZR-a8Q

RTVi: https://youtu.be/zsoRRAwaUcM

ТРК “Культура”: https://youtu.be/yojZ6KZD69I

Здорова Україна: https://youtu.be/NqIwO4uFd30

Телеканал ОНТ:

https://youtu.be/nC7r-eJulaM?list=PLZij6DqLAkFSCkP_v1Mu9qwbPrrbRjEiW

Соціальний пульс:

https://youtu.be/8zo58xu1dAE?list=PLZij6DqLAkFSCkP_v1Mu9qwbPrrbRjEiW

Ефіри перед заходами:

RTi: https://youtu.be/7HfzkypqTGg

Соціальна країна: https://youtu.be/1BLsadTTPqU

https://youtu.be/8uOOQBc2t2s?list=PLZij6DqLAkFSCkP_v1Mu9qwbPrrbRjEiW
https://youtu.be/4BAYVLFZqBU
https://youtu.be/yvdyZwGwwaA
https://youtu.be/uyUwEJtCxxc
https://youtu.be/fynR2E9Rmbk
https://youtu.be/wxgbtRwruTE
https://youtu.be/hgJNOqT1obc
https://youtu.be/TOf8TkJilpM
https://youtu.be/YFNmTRQjY-E
https://youtu.be/TZ9aICNOvUU
https://youtu.be/870FOZR-a8Q
https://youtu.be/zsoRRAwaUcM
https://youtu.be/yojZ6KZD69I
https://youtu.be/NqIwO4uFd30
https://youtu.be/nC7r-eJulaM?list=PLZij6DqLAkFSCkP_v1Mu9qwbPrrbRjEiW
https://youtu.be/8zo58xu1dAE?list=PLZij6DqLAkFSCkP_v1Mu9qwbPrrbRjEiW
https://youtu.be/7HfzkypqTGg
https://youtu.be/1BLsadTTPqU


Розміщення логотипу партнера

на рекламних макетах в метро



Розміщення логотипу партнера на листівках

та їх розповсюдження під час промо-акцій



Розміщення інформації про спонсора заходу

2 етап – в день заходу

 Розміщення рекламного банера партнера біля входу до «Парку Київська Русь»

під час проведення заходу (розмір 2 х 2 м);

 Розміщення рекламних плакатів (А3) партнера на інформаційних стендах в

Парку (3 стенда);

 Оголошення подяки партнеру у перервах шоу-програми заходу;

 Надання можливості виступу представнику партнера на урочистій частині

свята;

 Видача поліграфічної рекламної продукції партнера на касі разом з вхідними 

квитками та на території проведення заходу;

 Трансляція рекламного ролику партнера на великому екрані під час проведення

заходу;

 Допомога в організації промо-місця для реклами товарів та послуг;

 Надання запрошень на захід (кількість узгоджується напередодні заходу).

Вид реклами Подробиці

Розміщення банера 

2х2 м 
Біля входу до “Парку Київська Русь”

Реклама на території

 Розміщення рекламного roll-up-у компанії на території

 Розміщення рекламних плакатів (А3) партнера

 Розміщення листівок на інформаційних стендах в Парку

(3 стенда)

Оголошення подяки
Оголошення подяки партнеру на відкритті фестивалю та у 

перервах шоу-програми заходу

Реклама на екрані в 

Парку 

Реклама Ваших роликів на екрані головного ристалища 

(сцени) 3х2,5 метра в «Парку Київська Русь» та в корчмі (дві 

плазми в ресторані)

Запрошення на захід Надання запрошень на захід (кількість узгоджується 

напередодні заходу).



Приклад розміщення логотипу партнера на листівках

та їх розповсюдження під час промо-акцій

Листівки розповсюджуються на території Києва та

Київської області:

• костюмованими промоутерами в людних місцях

(Контрактова площа, Поштова площа, площа Льва Толстого,

Золоті ворота, Михайлівська площа, Маріїнський парк,

Пейзажна алея, парк ім. Рильського тощо);

• в закладах партнерів (Експериментаніум, планетарій

Атмасфера, ТЦ Самсон, мережа ресоранів “2 гуся”, магазин

“Всё для праздника”, Ігроленд, туркомпанія Країна.юей,

кав’ярні тощо);

• в будинках культури, державних та навчальних закладах

міст Київської області (Українка, Васильків, Обухів тощо);

• щовихідних на території “Парку Київська Русь” у касі, на

інфостойках та на виході всім гостям.



Приклади розміщення рекламної

інформації на території 

Древнього Києва у «Парку Київська Русь»



Щодо підсумків проведення заходів – партнеру 

будуть надані звіти:

•Відеозаписи телетрансляцій,

•Фотографії,

•Посилання на публікації, 

•Медіа-план рекламної кампанії,

•Приклади друкованої продукції з розміщенням логотипу компанії.

Древній Київ у

«Парку Київська Русь»



Пропонуємо Вам стати нашим партнером та долучитися до збереження 

історичної та культурної спадщини нашого народу, відродження та 

популяризації кращих культурних традицій, виховання патріотизму.

Наша місія - розширити картину світу людства про значення, роль і вплив

Древнього Києва, Київської Русі й України на життя цивілізації.

Древній Київ - це майданчик для національного та міжнародного ділового та

культурного діалогу, який консолідує патріотів, молодь, представників

активної інтелігенції навколо спільної культурної спадщини предків.

Запрошуємо також до проведення спільних заходів:

- прес-конференцій у таких провідних інформаційних агентствах, як УНІАН, 

Укрінформ та інших,

- актуальних акцій, проектів, презентацій як на території Древнього Києва у «Парку 

Київська Русь» так і на інших майданчиках.



Древній Київ 

у “Парку Київська Русь” –

це Ваша територія

популяризації бренду!



ДРЕВНІЙ КИЇВ У

«ПАРКУ КИЇВСЬКА РУСЬ»
дякує Вам за увагу і сподівається

на плідну співпрацю

З повагою,

директор з розвитку 

Коваль Наталія

04071 Україна, Київ

вул. Костянтинівська 2-а, оф.400

тел/факс:+380 44 461-99-37

моб. т. :+380 063 139-73-24

e-mail: nkoval@gradkiya.com

www.parkkyivrus.com


