




 Унікальність 

 Що відрізняє Київ від інших міст? 

 Вважається, що люди приїжджають в нове місце 
для того, щоб побачити унікальні об’єкти або взяти 
участь в унікальній події. Але це не зовсім так. Якщо 
копнути глибше, виявиться, що туристи 
приїжджають за новими враженнями та 
можливостями. Але і це не остання потреба. 
Усвідомлюють це чи ні, але насправді мандри у інші 
міста та країни приваблюють хвилюючою 
можливістю оновити себе, відкрити в собі нову 
грань, ба, навіть, знайти себе нового.  

 Отже, головне, це не пам’ятки чи івенти, а те нове 
Я, що з’явиться від занурення в унікальний Київ 

 

Нові  
об’єкти та події 

Нові 
враження та 
можливості 

Нове  
я 



Київ - місто, яке 
надає унікальний 
досвід тебе нового 



Your new self begins in 







Я 

революціонер 

тусовщик 

дослідник 

містик 

споглядач гурман 

романтик 

новатор 

здоров’я 







 Наприклад, якщо в Києві під час комунікації проходить фокусна подія 

 Або ми спілкуємося зі специфічною аудиторією зі своїми потребами (наприлкад, паломники) 



 



Nine selves Зовнішні туристи Внутрішні туристи 

1. Я – революціонер У Києві за останні 30 років відбулося 3 революції – Революція на граніті, Помаранчова та Революція гідності. 
У Києві відбувались події Революційної боротьби 1917-21 рр., тут знаходиться будинок, звідки перший Президент Михайло Грушевський 
проголосив Незалежність 
У Києві знаходиться Музей Булгакова, де збережена атмосфера роману М. Булгакова «Біла Гвардія», що описує історичні події Революційної 
боротьби в Києві 1917-1921 рр. 

2. Я – тусовщик У Києві найкрутіша тусовка любителів нічного життя у Східній Європі. Почуйте це - звуки техно в антуражі пострадянської антиутопії! 
У Києві відбуваються одні з найвідоміших у світі рейвів останніх років – CXEMA. 
Для найвимогливіших фанів музики щороку київський фестиваль ATLAS збирає найбільших зірок на кількох сценах. 

3. Я – дослідник У Києві стартують подорожі до Чорнобиля – найбільшої техногенної катастрофи людства 
Київ цікавий не тільки на поверхні, але й під землею – у місті є цікаві екскурсії в печери та тунелі 
Київ змінювався протягом століть та об'єднує цілі епохи: від руїн Десятинної церкви до величезної Батьківщини-мати та сучасних музеїв 
мистецтва 

4. Я - містик 
 

У Києві досі борються дві традиції – православна духовність Києво-Печерської Лаври та язичницька містика Лисої гори 
Унікальність Києва – це можливість миттєво сховатись від багатомільйонного мегаполісу в затишному лісі чи подивитись на місто з одного з 
багатьох холмів 
Київ буває не тільки реальний, але й міфічний. Де ще ви знайдете пам'ятник богатирю Іллі Муромцю та печера, де жив Змій Горинич  

5. Я - споглядач 
 

У Києві безліч краєвидів, які ретельно переносять на полотна художники, та безліч постапокаліптичних локацій, в яких знімають кліпи для 
світових зірок 
Від сучасних вулиць до затишних двориків у Києві лише один крок: і в кожному власна історія, як-то у дворі, де живуть ворони 
Київські будинки ховають багато історій: від таємниць будинка з химерами то унікальної асиметрії будинку з котами 



Nine selves Зовнішні туристи Внутрішні туристи 

6. Я - гурман У Києві готують їжу, назви якої без змін потрапили в словники 
багатьох мов світу: борщ, вареник, галушка. І головне, за 
індексом Біг-Мака – Київ найдешевше місто в Європі. 
Київ відомий своїми унікальними стравами як-то котлета по-
київськи, чи перепічка 
Сучасне місто – не лише традиції. Київські ресторатори 
створюють страви, які мають усі шанси увійти в історію 

У Києві представлені всі кухні світу, від рідної української до екзотичних 
азійських.  Отже, не залишаючи гостинних вулиць столичного міста ви 
можете зробити навколосвітню гастрономічну подорож 
Київ відомий фестивалями вуличної їжі, де всі зможуть знайти для себе 
щось цікаве, а може й відкрити зовсім нове  
Від кави на вулиці до найбільш вишуканого ресторану – Київ дозволить 
кожному скласти свій рейтинг улюблених місць 

7. Я - романтик 
 

У Києві багато красивих людей та багато красивих історій. Хто знає, можливо, своє щастя ти зустрінеш саме в цьому місті прекрасних 
краєвидів, затишних кафе та романтичних прогулянок на мосту Закоханих 
Унікальний ландшафт Києва дозволяє кожного дня дивитись на заходи сонця у новому місці. І неважливо, де це буде – на Оболонській 
набережній чи зі скляного мосту біля Володимирської гірки 
Київ – це чудове місце для мрійників: від дворів Подолу до вуличок Верхнього міста, які поєднує романтичний фунікулер 

8. Я - новатор Відповідно до угоди про асоціацію, між Україною та ЄС поступово 
встановлюється зона вільної торгівлі, що відкриває нові 
можливості для вигідного бізнес-партнерства 
Київ – входить до ТОП-35 міст світу за кількістю стартапів 

Київ дає зелене світло для інтелектуальних бізнесів, які виготовляють 
товари та послуги з великою доданою вартістю – IT, фармацевтика, мода 
та модні події, тощо 

9. Я – здоров’я Поєднання висококваліфікованих спеціалістів, комфорту 
приватних клінік та низьких цін, перетворюють Київ на справжню 
мекку медичного туризму, особливо в сферах онкології, 
офтальмології, пластичної хірургії, естетичної медицини, 
репродуктивної медицини та реабілітації 
 
Київ – це місце проведення значних міжнародних спортивних 
подій. Відчуйте неймовірну атмосферу стадіону «Оліпійський», 
де відбуваються найяскравіші матчі 

Київ – це місце проведення значних міжнародних та всеукраїнськиї 
спортивних подій. Відчуйте неймовірну атмосферу стадіону 
«Оліпійський» чи Палацу Спорту, де відбуваються найяскравіші матчі 
 
Київ – це місто прогулянок та здорового способу життя. Де ще в світі ви 
бачили величезний острів посеред міста? Прогуляйтесь Трухановим 
островом та відчуйте унікальність цього місця 



Відкрийте додаток 









Отже, ми завжди будемо 
мати два Києва 

• Київ офіційного позиціонування 

• Київ «народного» позиціонування 

І це не проблема, а 
можливість 

• Оскільки розбіжність 
офіційного та народного 
відповідає іншому інсайту 
туристів 



 Аутентичність  

 Що відрізняє Київ туристичний від Києва 
справжнього? 

 Я не люблю бути туристом. Йому показують 
Київ для приїжджих – Київ адаптований, Київ 
приручений, Київ несправжній. Я хочу живого, 
незачесаного Києва – такого, яким його 
відчувають самі кияни.  

Київ туристичний 

Київ 
аутентичний 

Київ  
киян 



Київ туристичний 

• Просування контенту, який 
розробляє КМДА 

Київ аутентичний 

• Просування контенту, який 
створюється самими 
киянами, але вибирається та 
модерується КМДА 



• Київ аутентичний 

Your new self begins in Kyiv 

https://www.facebook.com/happytalua/photos/pcb.542874696518789/542874516518807/?type=3&theater




Портал 

Додаток 

Соцмережі 

Іноземні 
тревел-
блогери 



Портал 

Київ туристичний 

Київ аутентичний 

Додаток 

Київ туристичний 

Київ аутентичний 

Соцмережі 

#Київ_туристичний 

#Київ_аутентичний 



Київ туристичний 

• КМДА 

• Організації-партнери 

• Зацікавлені в просування своїх 
послуг 

Київ аутентичний 

• Кияни 

• Які мають своє бачення Києва та 
не погоджуються з «офіціозом» 

• КМДА 

• шукає релевантний контент, 
перекладає та шерить його на 
власних ресурсах із посиланням 
на оригінал 

• Проводить відкриті конкурси 



Сайт має 9 основних розділів, відповідно до концепції Nine Selves, кожний 
розділ наповнюється переліком тематичних подій, закладів, об’єктів 





Я – МІСТИК 

Конфесія 

Православ’я 

Греко-католицтво 

Католицтво 

Атеїзм 

Язичництво 

Буддизм 

Іудаїзм 

Православ’я 





Туристи, які вже приїхали до 
Києва 

Потенційні туристи   Travel-bloggers 

Зовнішні 1. «Збільшуємо чек» в Києві 
через промоцію додаткових 
можливостей  

2. Стимулюємо повернутися ще 
раз 

Стимулюємо приїхати в 
Київ через 
персоналізоване 
інформування про київські 
унікальні особливості 
 

Заохочуємо для 
популяризації Київа як 
туристичного напрямку 

Внутрішні 1. «Збільшуємо чек» в Києві 
2. Стимулюємо повернутися ще 

раз 

Стимулюємо приїхати в 
Київ через 
персоналізоване 
інформування про київські 
унікальні особливості 

Ключові аудиторії на 2020 р. підсвічені різними відтінками:  
чим більш насичений колір – тим важливіша аудиторія 



Кияни,  
які пишаються своїм містом 

Кияни,  
які виїжджають за кордон 

Стейкхолдери:  
готелі, ресторани, екскурсійні 
асоціації, тощо 

Заохочуємо для створення 
контенту для «Києва 
аутентичного» 

Заохочуємо як амбасадорів міста 1. Використовуємо їх медіа для 
просування позиціонування 
Києва та власних ресурсів 

2. Використовуємо власні медіа для 
просування стейкхолдерів 

3. Збираємо інформацію для 
наповнення власних медіа 

4. Інформуємо про позиціонування 
Києва та про тематичні акценти 
поточного періоду 

Ключові аудиторії на 2020 р. підсвічені різними відтінками:  
чим більш насичений колір – тим важливіша аудиторія 



Складно визначити  
Потенційних туристів, які часто мандрують, але не в Київ 

Статистика перетину кордону 
стосується тільки Лояльних 
туристів, які вже приїхали в 

Київ 

Соціологічні дослідження в 
інших країнах неможливо 

провести через обмаль 
бюджету 









Просування = Дослідження 

Робимо платне  просування 
нашого порталу в режимі А-В 

тестування, яке одночасно 

дозволяє нам точніше 
сегментувати аудиторію та 
визначитися із фокусними 
країнами та містами для 

просування Києва  



Створюємо різний 
контент для просування 
Києва 

• Відповідно до Nine Selves 

Просуваємо контент з 
Insta/ FB/ YouTube на 
різні країни 

• Реклама оптимізована на 
авторизацію на нашому 
порталі 

• Таргетування: люди, які 
знають англійську та 
цікавляться подорожами 

Створюємо 
порівняльний профіль 
різних країн 

• Обираємо ті країни, які краще 
реагують на наш контент 

Веземо блогерів із 
фокусних країн до 
Києва 

• Робимо акцент на тих темах, 
які виявилися більш 
популярними в даній країні 



Всі іноземні туристи на в’їзді в Київ отримують sms із посиланням 
на наш портал 

Договір про співробітництво з одним із мобільних 
операторів 

Інформування туристів про онлайн портал 

• Аеропорти, вокзали, Інформаційні центри КМДА 



Конкурси для киян 
Теми 

•Відео 

•Фото 

•Незвичні об’єкти 

Анонсування 

•Власні ресурси 

•Партнерські сайти та аккаунти в соцмережах, присвячені Києву 



Культурна дипломатія 
Бідь-який киянин, який подорожує в іншу країну 

• може стати амбасадором Києва 

• отримати від КМДА «візитівки амбасадора» 

Анонсування 

• через власні онлайн ресурсі 

• в аеропортах 



Використовуємо їх 
медіа для 

просування 
позиціонування 
Києва та власних 

ресурсів 

Використовуємо 
власні медіа для 

просування 
стейкхолдерів 

Збираємо 
інформацію для 

наповнення 
власних медіа 

Інформуємо про 
позиціонування 

Києва та про 
тематичні акценти 
поточного періоду 





Nine 
Selves 

революціонер 

тусовщик 

дослідник 

містик 

споглядач гурман 

романтик 

новатор 

кремез 

 Портал 

 Додаток 

 Соцмережі: FB, Insta, Youtube 

 Потенційні туристи 

 Travel-bloggers 

 Туристи, які вже приїхали до Києва 

 Кияни, які пишаються своїм містом 

 Стейкхолдери 

 Таргетоване просування контенту через соцмережі 
для залучення та вивчення ЦА 

 Медіатури для блогерів 

 SMS під час прибуття в Київ 

 Програма культурної дипломатії 

 

Your new self begins in Kyiv 

Київ туристичний 

Київ аутентичний 





 



• Унікальні особливості міста 

• Власні масові заходи 

• Комерційні та громадські події: культурні, спортивні, спеціалізовані 
Анонсування 

• Участь у виставках 

• Традиційна реклама 

• Діджитал-реклама 

• Соціальні мережі 

• Доступні та сучасні сувеніри, промопродукція 

Промоція 

• Кияни-амбасадори 

• Блоги, відгуки туристів, обзори, рейтинги, статті у ЗМІ 

• Київ – кіно, фото, відео, рекламна локація 

• Лідерське представництво у туристичній сфері: конференції, кейси, освітні заходи 

Амбасадорство 



• HORECA 

• MICE 

• Індустрія розваг 
Співпраця 

• Популярні туристичні міста України 

• Комунальні культурні заклади 

• Логістика: авіа, залізниця, таксі, метро 

Крос-
представництво 

• Українські та міжнародні турагенції та туроператори 

• Екскурсоводи, гіди Партнерство 





Обов’язкові активності 
Факультативні активності 

1 2 3 4 1 2 3 4

Оновлюємо позиціонування Києва х х

Оновлюємо власні онлайн ресурси х х

Робимо А-В просування та обираємо ТОП-5 країні х х

Веземо в Київ ключових блогерів х х

Кампанія просування Києва в соцмережах х х

Домовляємося з мобільними операторами про SMS з лінком на наш ресурс х

Оновлюємо інформаційні інструменти в аеропортах та вокзалах х

In-house реклама та роздаткові матеріали з туристичними можливостями Києва на оффлайнових ресурсах КМДА х х

Кияни, які пишаються своїм містом

Презентуємо оновлене позиціонування Києва та запрошуємо до «Києва аутентичного» х

Проводимо конкурси  - 1 раз в квартал х х х х х х

Моніторимо найкращий user generated content та забираємо його на свої медіа х х х х х х

Створюємо «візитки амбасадорів» х

Анонсуємо про можливість стати амбасадором міста х х х

Презентуємо оновлене позиціонування Києва та запрошуємо до «Києва аутентичного» х

Інформуємо про тематичні акценти поточного періоду х х х х х х

Збираємо інформацію для наповнення власних медіа х х х х х х

Внутріші туристи

Робимо А-В просування, щоб дізнатися про інсайти ЦА та ключові міста України для просування Києва х

Кампанія просування Києва в соцмережах х х

Просування контенту через медіа стейкхолдерів та сайти-агрегатори х х х х х х

Стейкхолдери

квартал 2021
План цільових активностей 2020

квартал 2020

Потенційні іноземні туристи

Туристи, які вже приїхали до Києва

Кияни, які виїжджають за кордон





Вимірювання туристичної статистики є окремим складним завданням.  
Рекомендуємо привести методологію до єдиному стандарту, прийнятому в ЄС. Поточні рекомендації 

обмежуються необхідними елементами, які враховують специфіку пропонованої маркетингової стратегії 

Іноземні туристи Внутрішні туристи 

Ключові кількісні KPIs 1. Збільшення к-ті туристів, які проводять в Києві більше однієї доби 
2. Збільшення бюджету перебування туристів в Києві 
3. Підвищення трафіку на туристичних портал КМДА під час проведення маркетингової 

кампанії 

Методологія вимірювання - Опитуємо туристів, які потенційно мають 
більший бюджет перебування в Києві, а отже 
поселилися в готелях чи гостиницях від 3 
зірок 

- Вибіркове face-to-face інтерв’ю або 
самостійне заповнення анкети в останній 
день перебування в закладі розміщення 

- Опитування, репрезентативне до рівня 
закладу 

Всеукраїнське онлайн опитування, 
репрезентативне для областей та міст 
із населенням більше 500 тис. 

Критерії задоволення 
туристів Києвом 

Окрім стандартних критеріїв, вимірюємо рівень обізнаності та залученості туриста до 
туристичних можливостей Києва відповідно до позиціонування Nine Selves 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6454997/KS-GQ-14-013-EN-N.pdf/166605aa-c990-40c4-b9f7-59c297154277?fbclid=IwAR3cnOhoqO232dJHBWB-qF9d_yofDTvCSY6IOUD3la24ecq1_Ew6-QBpHCY
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