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За що зачепитися?

• Позиціонування

• Кінний клуб

• Озера

• Доступність селища як туристичної точки

• Історія



Аудиторія

• Містяни

• Потенційні відвідувачі селища



Що кажемо?

• Містянам – що турбуємося про них

• Туристам – допоможемо збагнути та відчути 
щастя.



Як кажемо? (Tone-of-voice)

• Позитивно (бо щасливі)

• Трохи самоіронічно (люди краще сприймають контент з 

гумором, а когось іншого висміювати – прерогатива людей 
нещасливих)

• Непередбачувано (як сюрприз)



Власна система оцінювання ідей

СТЕСПІ: с – соціальна валюта, т – тригер, е –
емоції, с – суспільство, п – практична цінність, 
і – історія.



Кінна прогулянка

(3 бали: суспільство, емоції, історія)



Якби (хтось) жив у Гостомелі

(5 балів: тригер 
(знайомий 
персонаж), емоції, 
соціальна валюта 
(люди, які знають 
персонажа мема вже 
розумніші за 
більшість, тому 
захочуть розповісти 
про нього), 
практична цінність 
(хто не знає про 
персонажа, тому ця 
інформація буде 
корисною), історія) 



Місця щастя

(4 бали : соціальна валюта, практична 
цінність, емоції, суспільство)



Місця щастя 2.0

(5 балів: соціальна валюта, практична 
цінність, емоції, суспільство, тригер 
(ліхтарі))



Рим стає Перевалом

(3 бали: практична цінність, історія, 
суспільство)



Одна проста річ

(4 бали: суспільство, історія, емоція, 
соціальна валюта)



Катарсис

(3 бали: емоція, історія, тригер (інсайт))



Офіцер щастя

(5 балів: суспільство, емоція, історія, 
тригер, соціальна валюта)



Щасливі квиточки

(6 балів: суспільство, тригер, емоція, 
соціальна валюта, практична цінність, 
історія (що щасливі квиточки – це 
квиточки в селище Щастя))



Ірпінські перегони

(2 бали: емоція, суспільство)



Іра не плакала

(5 балів: історія, 
емоція, соціальна 
валюта, практична 
цінність (досвід 
дайвінг-музею –
унікальний досвід), 
тригер (музеї та 
виставки, 
скульптури))



Gust of May

(3 бали: емоція, суспільство, соціальна 
валюта)



Перепрошую за криворукість!



Лас-Вегас для депресивних

(3 бали: практична цінність, емоція, 
соціальна валюта, тригер (почуваюся 
погано – час їхати в Гостомель))



Підкова



Клевер



Замір ефективності

• Анкетування містян через Гугл Форми;

• Збільшення доходів у селищі.



Прошу звернути увагу

• Щасливі квиточки;

• Іра не плакала;

• Gust of May;

• Місця щастя 2.0



Арігато!


