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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ 
В ПРОЕКТІ  2017 РОКУ



Столичне
дослідження

Всеукраїнське 
дослідження

За результатами досліджень 
визначається тільки один переможець. 
Других і третіх місць не існує. 
Право перемоги не передається. 
Якщо переможець по результатам 
досліджень відмовляється від 
участі – номінація закривається 
та її результати не оголошуються. 

Головні задачі конкурсу:
         - надати переможцям ефективний маркетинговий інструмент 

- інформувати споживача про кращі товари на ринку 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» з 
успіхом працює в Україні 17 років. Географія нашої 
діяльності представлена такими країнами:

Фармацевтичне 
дослідження



За 17 років існування конкурсу «Вибір року» 
звання найпопулярнішого товару/послуги набули більше 500 торгівельних марок

Постійними партнерами «Вибору року» 
є компанії з бездоганною репутацією

Мировой лидер в 
области маркетинговых 
исследований

Актуальная аналитическая 
информация о последних 
событиях в Украине и мире



ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРЕМОЖЕЦЬ

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Попередній 
список 

учасників 
номінації

Складання 
анкети

Опитування 
населення

Опитування експертів, 
представників 

рекламних агенцій, 
відомих людей та 

оргкомітету

Обробка 
та аналіз даних 

компанією 
Kantar TNS

Опитування Оргкомітету

Опитування 
відомих 

людей

Опитування 
представників 

рекламних агенцій 

Всеукраїнське 
маркетингове 
дослідження 
споживчих 
вподобань 

Думка Експертної ради

40%

5%
10%

15%

30%

Методика визначення 
товару №1 розроблена 
компанією Festivals 
International (USA). 
Вона включає 
комплексну оцінку 
позиції товару / послуги 
на ринку. Складові 
загального балу в 
відсотковому відношенні 
розподіляються 
наступним чином



Результати досліджень 
надаються учасникам 

конкурсу в формі 
звіту від компанії 

Kantar TNS

Приклад анкети, за якою проводиться опитування

1.  Аналіз експертної оцінки порівняно із конкурентами
2. Аналіз рекламної кампанії торгівельної марки
3. Аналіз споживчих вподобань:

 знання, споживання і визначання кращої торгівельної марки 
в номінації  

 соціально-демографічні характеристики респондента (вік, 
стать, освіта, сфера діяльності, матеріальне положення 
родини)

Номінація: Холодний чай року / Холодный чай года 
 знаю вживав кращий
LiptonIceTea .......................       ..................       ...................  
Nestea  ...............................       ..................       ...................   
БіолаIceTea ........................       ..................       ...................   
Інше ...................................       ..................       ...................   

У номінацію включаються торгівельні марки, що офіційно представлені на ринку України. 
Для введення нової номінації учаснику потрібно заповнити заявку на сайті або зв’язатися з 

менеджером конкурсу



ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ

Той, хто перемагає себе та обставини щодня, заслуговує на незабутнє 
свято. Щороку церемонія нагородження переможців проходить  у 
вишуканому місці за участю популярних зірок. Саме тут збирається 
справжня бізнесова еліта України, щоб отримати заслужену 
нагороду

ХОЛОДНЕ ШАМПАНСЬКЕ

ЧЕРВОНА ДОРІЖКА

ВРУЧЕННЯ НАГОРОД

НАЙКРАЩА ЗАЛА СТОЛИЦІ

ВВИИИЗЗННННАААНННННННННЯЯЯЯЯ

BLBLBLLBB ACACAACCACKKK-K-K-K-KK-KKK TITIT EE

ПЕРЕМОГА
СПССС АЛАХХХХИ И

ФОФОФОТОКАКАМЕМЕМЕМ РРРРНАГОРОДЖЕННЯ 
ЛІДЕРІВ КРАЇНИ УУУУРРООООЧЧЧИИСССТТТАААА ААТТМОССФФЕЕРРАА

ЗІРЗІРЗІРЗІРРКИКИ КИ КИ И И ЕСТЕСТЕСТЕСТЕСТТЕСТЕСТРАДРАДАДРАДРАДАДАДИИИИИИИИ

КРАКРАКРАЩІ ЩІ ЩІ Щ З КЗ КРАЩРАЩИХИХ  

Дата: 2 грудня 2017 року
Місце: банкетний хол Regent Hill 
(Київ, вул. Мічуріна, 54а)
В вартість пакету включено два запрошення 
на церемонію нагородження



ІНСТРУМЕНТ №1

Компанія, що стала переможцем 
в своїй номінації за результатами 

досліджень, отримує довічне право на 
використання зображення медалі, а 

також право носити титул товару/
послуги №1 в Україні. Медаль «Вибір 

року» на упаковці або в рекламній 
кампанії – це свідчення того, що 
ви закохали в себе споживача, вас 

обирають, вам довіряють!

Використання символіки «Вибір року» 
на упаковці впливає на покупку 

За данними досліджень Kantar TNS Ukraine, 1000 осіб, 36 міст України

Вплив символіки «Вибір року» на покупку Довіра до конкурсів

Оберуть саме цей товар 
/ послугу Вибір року

Не звернуть на 
нього увагу

Українська 
народна премія

Важко 
відповісти

Фаворит успіху 

Звернуть увагу, але відкладуть покупку 
до отримання додаткової інформації 

про цей товар / послугу
Бренд року

Звернуть на нього увагу, але 
це не вплине на покупку

100 кращих 
товарів України

Жодний5%
1%7%

4%

28% 44%

31% 11%

29%
10%

38%



РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «ВИБІР РОКУ»

Детальний медіа-план надається по запиту

Журнал
(тираж 1000)

Відеоінтерв’ю 
переможців в
прес-центрі 
“Сегодня”

Звітні статті 
в ЗМІ

Реклама 
на бордах

Телетрансляція 
церемонії

нагородження

Відео та фото 
звіти з подій

конкурсу

Інформація 
про переможців 

на сайті та в 
соцмережах 

конкурсу

Ми розповідаємо про наших переможців через різні канали

Реклама 
в метро



ПАКЕТ ПЕРЕМОЖЦЯ ВКЛЮЧАЄ:

Право використання медалі «Вибір року»
(довічно, на різноманітних рекламних носіях та упаковці)

Звіт з маркетингових досліджень (дані Kantar TNS)

Рекламна кампанія переможців

Нагородження на церемонії 

Фото- та відеоматеріали зі всіх заходів конкурсу

Оргкомітет Міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні
тел.: (044) 230-28-47, 278-77-28, 230-26-19

info@choice-of-the-year.com.ua
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