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КОНЦЕПЦІЯ



ЦІННОСТІ МІСТА ГОСТОМЕЛЬ
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Еко-місто 
Розташування у 25 км від  Києва. Траса "Київ - Яготин" 
Наявність на його території Українського міжнародного вантажного 
аеропорту "Антонов" 
Будівництво нових ЖК 
Молоді та амбітні люди, які бажають розвивати своє місто 
Величезний земельний потенціал для галузі садівництва



Позиціонування
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Гостомель - місто, яке поєднало у собі всі найкращі можливості: прекрасні 
умови для проживання, екологія, аеропорт та місце відпочинку від шумного 
та забрудненого Києва.  
Перевалочний пункт України.



Що можна зробити?
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Поєднати дві концепції: місто щастя, креативності + місто авіарозвитку



Як це можна зробити?
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 - започаткувати фестиваль "Просто неба" . Перший та єдиний в Україні. 
Фестиваль для усіх, хто любить зорі, відпочинок на свіжій природі, приємну 

музику; 

 - побудувати затишні кафе для туристів, засадити усе зеленим газоном; 

 - реорганізувати авіа-музей; 

 - побудувати ІТ-центр, проводити майстер-класи та тренінги, тим самим 

зробивши імідж Гостомеля як Кремнієвої долини; 

 - проект "Парк відпочинку". Поставити гамаки, зручні крісла, книжковий 

апарат, по вечорам - покази фільму; 

- не зупинятися, генерувати постійні ідеї.



Як можна інтерпретувати легенду в івент?
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Двоє закоханих, які жили в часи Другої світової. Страшні часи, які розлучили 

їх. Хлопець-пілот Гост пролітав над Гостомелем над будинкою коханої 
Мелени. Його переповнили емоції, тому він з борта літака скинув їй листа 

та, як на диво,  лист потрапив саме у бажаний пункт призначення.  Тепер 

цей лист зберігається біля того будинку як символ кохання та щастя , а усі 
закохані можуть тут залишити свої історії та знаки любові. 

Саме ця історія може  стати основою для нашого квесту. Гостомель буде 

першим місто- квестом. Вам же подобається бути першовідкривачами? 



Як усі дізнаються про місто?
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-  Реклама. Зовнішня по місту Києву.                     

                     Таргетована в соціальних мережах 

- Піар. Залучення інфлюенсерів (блогери, відомі люди). 

             Публікації в ЗМІ. 
            Якісно-змодельований контент у соціальних мережах.



ЛОГОТИП



Походження логотипу
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Оскільки перша асоціація з Гостомелем стосується аеропорту, то за 

основні елементи логотипу було обрано "геолокацію" та "літак".



Логотип
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Колірна гамма
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#000000 
 

#0ab392 
 

web                Pantone           R     G    B           C        M       Y       K

black             0     0    0         58%  46%  41%  95%

15-5217           10   179  146      100%   1%   61%   0%



Текстовий блок (слоган)
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прямий рейс у щасливе майбутнє



Типографіка
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АБВГҐДЕЁЖЗИІЇКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЬЫЪЮЯ
абвгґдеёжзиіїклмнопрстуфхцчшщ
ьыъюя  1234567890,.:;“”‘’ !?&%

sansita 
regular



Правила використання
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Змінювати розміри, шрифт, кольори чи трекінг заборонено.  
Використовувати інший формат літака заборонено.  
Писати назву вертикально заборонено.



Правила використання
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Монохромний варіант
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СУВЕНІРНА 
ПРОДУКЦІЯ



Документація 
Візитівки 
Чашки
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Одяг
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Автомобіль
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Канцелярія
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Ноутбук
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ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ!

© Белінович Я., Величко А., Гаврилюк М. 


