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Попри важливість відбудови, її висвітлення поки 
відбувається ситуативно та несистемно. Ми 

, тож вирішили 
робити для неї інформаційний та експертний супровід. І 
щоб робити це добре - заснували медіа про відбудову 

.



Видання висвітлює теми архітектури й урбаністики, 
перезапуску бізнесу, заснування власної справи в 
нових умовах, психологічного відновлення українців 
тощо.

хочемо, щоб 
відбудова була ефективною та прозорою

vidbudova.online

КОНЦЕПЦІЯ ТА ОПИС ПРОЕКТУ



ПРОБЛЕМА

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ

ЦІННІСТЬ

В Українців немає джерела систематизованої 
інформації про відбудову України

- Мешканці громад, що потребують відбудови

- Місцева влада з громад, що потребують відбудови

- Бізнес з громад, що потребують відбудови

- Бізнес та інвестори, які долучилися чи планують долучитися до відбудови

- Донори, які планують фінансувати проекти пов’язані з відбудовою


Перше видання, яке висвітлює економічну, інфраструктурну та ментальну 
відбудову України. Збираємо в одному місці найголовніші новини по темі 
відбудови, публікуємо авторські аналітичні тексти та експертні інтерв’ю 
щодо відбудови.





ЩО ЗРОБЛЕНО

3 місяці

безперервної роботи

300

публікацій на сайті

4200 підписників

у фейсбуці

40 волонтерів

які зацікавились проектомм

3 профмедійника

у фултайм-команді



ЦИФРИ (ФБ)

Дописи з найбільшим 
органічним охопленням у фб

Нас читають у таких містах



ЦИФРИ (САЙТ)

Кількість переходів на сайт

Географія аудиторії по 
містам

Країни, де нас читають (так, у 
Ірландії теж)



ЩО ПО КОНТЕНТУ

 5 новин на день  10 новин на ден

 6-8 ексклюзивних текстів на тижден

 2 фоторепортажі на місяц

 8 мільтимедійних матеріалі

 + адаптація цього контенту до соцмереж

 5 постів у фейсбук на день

 1  пост в інстаграм на день

 2-3 ексклюзивні тексти на місяць 

ВИРОБЛЯЄМО ЗАРАЗ ХОЧЕМО ВИРОБЛЯТИ



ЯК ЦЬОГО ДОСЯГТИ

Щоб вийти на зазначені показники 
нам треба сформувати команду.



Яким ми бачемо штат редакції

 Головний Редактор
 Редактор стрічки новин
 2 кореспондент
 Журналіст-аналітик

 Фотокореспондент
 Відеомейке

 Дизайнер
 Технічний адміністратор сайт

 СММ/таргететоло

 Бухгалтер




СКІЛЬКИ ТРЕБА ГРОШЕЙ

За нашими підрахунками, для повного 
фінансування  роботи 
видання треба

1 мясяця
 5 тисяч доларів

Заробітні плати - 3957,5 доларів


Адміністративні видатки - 375 доларів


Поширення контенту - 575 доларів


Технічне забезпечення - 92,5 доларів



ЯК МИ БАЧИМО ФІНАНСУВАННЯ ВИДАННЯ
Ми хочемо залучити мінімум 10 спонсорів для видання. Кожен з 
них буде вносити рівну частину (500 доларів)

 Це помірна сума для однієї особ
 10 спонсорів забезпечать баланс та незалежність роботи редакці
 раз на тиждень ми розповідатимемо у розсилці для спонсорів про поточну 

роботу та успіхи. Раз на квартал обговорюватимемо стратегічні результати та 
плани на майбут

 Спонсори не зможуть втручатися у редакційну та кадрову політику видання, 
але надаватимуть зворотній зв’язок про діяльність видання та своє бачення 
подальшого його розвитку

ВАЖЛИВО! Спонсорство vidbudova.onlain - це не 
інвестиція. Ми не зможемо дати вам матеріальної вигоди. 
Фінансування нашого видання - це участь у історичному 
процесі відбудови України та ще одна можливість 
проявити соціальну відповідальність та патріотизм.



ЯКИХ ПОКАЗНИКІВ 

МИ ОЧІКУЄМО ВІД СВОЄЇ РОБОТИ

1 4

2

3

Щомісячне зростання кількості 
підписників в соцмережах +15-20 тисяч

Щомісячне охоплення в соцмережах 
та на сайті - 200 тисяч користувачів

вплив на процес відбудови

залучення рекламодавців та 
донатерів для подальшого розвитку



ЧОМУ НАС ВАРТО ПРОФІНАНСУВАТИ

1
2
3

ми любимо медіа та вміємо їх робити

завдяки нам відбудова стане прозорою, а 
це позитив для нас усіх)

ми справді хочемо, щоб після відбудови 
Україна стала кращою



НАШІ КОНТАКТИ

Пошта: vidbudova.online@gmail.com

Телефон: +380 63 664 1398


