
 

 

 

 

 
Шановні колеги! 

 

Запрошуємо взяти участь у роботі 

VII Всеукраїнського студентського конкурсу торговельної реклами 

який відбудеться 5-6 листопада 2019 року 

в Київському національному торговельно-економічному університеті 

 

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ: 

Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 

1. Відеореклама [ V ] 

2. Радіореклама  [ R ] 

3. Зовнішня реклама [ Z ] 

4. Друкована реклама [ D ] 

5. Фірмовий стиль [ F ] 

6. Інтернет-Реклама [ Int ] 

7. Проект рекламної кампанії [ PRK ] 

 

ОКРЕМІ ТЕМАТИЧНІ НОМІНАЦІЇ: 

 

8. Реклама, створена школярами [ S ] 

9. Корпоративна соціальна відповідальність торговельної мережі [КSV] 

 

НОМІНАЦІЯ ВІД ПАРТНЕРА КОНКУРСУ 

 

 
 

10. Реклама проекту корпоративної соціальної відповідальності                           

Watsons Україна [W]. 
 

 

 

 

5-6 листопада, 
2019 року 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 

Бажаючих взяти участь у Всеукраїнському студентському конкурсі 

торговельної реклами просимо до 17 жовтня 2019 року надіслати на вказані 

адреси електронної пошти Оргкомітету (за номінаціями): 

1) заявку на участь у Конкурсі (додаток 1); 

2) творчу роботу згідно з технічними вимогами за номінаціями. 

 

Участь у Конкурсі безкоштовна. 

1 

Мова Конкурсу: українська та англійська. 

Учасником Конкурсу може бути студент будь-якої форми навчання 

поточного року.  

Авторів однієї роботи в номінаціях: «Зовнішня реклама»,  «Друкована 

реклама», «Фірмовий стиль» може бути не більш двох;  

в номінації «Реклама проекту корпоративної соціальної відповідальності 

Watsons Україна» – не більше трьох; 

в інших номінаціях допускається участь команд. 

Заявка, яка заповнюється учасником Конкурсу, свiдчить про його згоду 

дотримуватися всіх пунктів Положення про Конкурс.  

Кількість поданих робіт (серій робіт) від одного (двох) авторів або 

Творчого колективу необмежена. 

Роботи, відправлені в Оргкомітет, не рецензуються й не повертаються 

учасникам.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Основними критеріями оцінювання Журі конкурсних робіт є: 

 Креативність (сила рекламної ідеї) – 40%; 

 Якість виконання – 30%; 

 Стратегічне відповідність маркетинговим цілям Замовника – 30%. 

 

УМОВИ ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

 

1. В одному листі відправляється:  

робота(ти) в одну номінацію, заявка до кожної роботи.  

2. У темі листа обов’язково вказуються українською мовою:  

код номінації, прізвище, ім’я та по батькові учасника(ків), ЗВО, 

факультет, курс, група, як показано в зразку. 

Наприклад:  

Z_Образцова Тетяна Іванівна_Іванова Юлія Іванівна_КНТЕУ_ФТМ, 3 

курс, 5 група.  

В самому листі обов’язково вказуються українською мовою також назви 

робіт та контакти:  

Наприклад:  



Z_ Образцова Тетяна Іванівна_Іванова Юлія Іванівна_ КНТЕУ_ ФТМ, 3 

курс, 5 група. obraz@gmail.com 093-182-43-45 

Робота 1. Z_ Образцова Тетяна Іванівна_Іванова Юлія Іванівна_ КНТЕУ_ 

ФТМ, 3 курс, 5 група_«Моя кав’ярня». 

Робота 2. Z_ Образцова Тетяна Іванівна_Іванова Юлія Іванівна_ КНТЕУ_ 

ФТМ, 3 курс, 5 група_ «Посмішка»_Серія (4 роботи) 

 

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

Роботи подаються високої якості для роздруківки й демонстрації на 

екрані (до 5 МБ для принтів і до 500 МБ для відео). Формат для відео виключно 

AVI. 

 

2. ВИМОГИ ДО ПОДАЧІ РОБІТ У КОНКРЕТНІЙ НОМІНАЦІЇ 

 

2.1. ВІДЕОРЕКЛАМА [ V ] 

 

в оригінальній якості у форматі AVI не більш 300 МБ; 

хронометраж одного ролика не більш 60 секунд; 

формат відео матеріалу: 

 • для HD 1280 x 720 25 кадрів/c прогресив; 

 • для SD 720х756 25 кадрів/c прогресив; 

 Формат стиску (кодек) Divx. 

 

2.2. ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА [ Z ]; ДРУКОВАНА РЕКЛАМА [ D ]; 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ [ F]. 

 

Конкурсні роботи в ці номінації подаються: 

1. в оригінальній якості у .JPG у форматі А3 (SRА3) 320х450 мм, до 5 МБ; 

2. макети виконуються з роздільною здатністю 350 DPI; 

3. СMYK. 

 

2.3. ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА [ Int ] 

 

Інтернет-Банери: 

 

Інтернет-банери подаються у форматі GIF, JPG, PNG, SWF (Flash), 

HTML5 вагою не більше 150 КБ.  

Тривалість і швидкість анімації:  

 Тривалість анімації не повинна перевищувати 30 секунд. * 

 Анімація може відтворюватися циклічно, але не довше 30 секунд.  



 Анімовані GIF-оголошення мають відтворюватися зі швидкістю не 

більше 5 кадрів в секунду.  

HTML5 з файлами в ZIP-архіві (може також містити файли CSS, JS, GIF, PNG, 

JPG, JPEG і SVG)  

 

Розміри банерів: 200 x 200, 240 × 400, 250 × 250, 250 × 360, 300 × 250, 336 

x 280, 580 x 400, 120 x 600, 160 × 600, 300 × 600, 300 × 1050, 468 × 60, 728 × 90, 

930 × 180, 970 x 90, 970 x 250, 980 × 120, 300 × 50, 320 × 50, 320 x 100 

 

Рекламні кампанії в пошуковій мережі та соціальних мережах, чат-боти: 

 

Робота подається у форматі презентації (ppt, pdf, обсягом не більш 10 

слайдів). 

Обов’язкові елементи:  

 мета, завдання, цільова аудиторія, бюджет рекламної кампанії. 

 лінк сайту (бізнес-сторінки/каналу месенджера, що рекламується) 

 скріншот 2-3 сторінок сайту (реклама продукту - публікація, пост, сценарій 

роботи чат-боту і т.п),  

 

 

2.4. ПРОЕКТ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ [ PRK ] 

 

1. Конкурсні роботи в номінацію Проект рекламної кампанії подаються у 

формі презентації Power Point (обсяг не більш 25 слайдів). Елементи кампанії з 

різних засобів маркетингових комунікацій (друкована, зовнішня, телереклама, 

Інтернет і т.ін.) оформлюються у формат презентації. 

За структурою презентація повинна включати наступні розділи: 

 опис проблеми, яка стояла перед комунікатором; 

 цільова аудиторія; 

 запропонована авторами комунікаційна стратегія (загальні положення); 

 рекламна стратегія (більш докладно); 

 сформульована рекламна ідея рекламної кампанії. 

Найбільш вдалі фрагменти рекламної кампанії подаються також у 

форматі: .JPG, А1, 350 DPI. 

2. Елементи кампанії – такі як теле, радіореклама, зовнішня й друкована 

реклама, фірмовий стиль, Інтернет, – можуть бути подані у відповідні номінації 

Творчого конкурсу у вигляді окремих робіт, що відповідають технічним 

вимогам даної номінації. 

 

2.5. РЕКЛАМА ПРОЕКТУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ WATSONS УКРАЇНА[W] 

 

1. Конкурсні роботи в номінацію «Реклама проекту корпоративної 

соціальної відповідальності WATSONS УКРАЇНА» [W] подаються у формі 



презентації Power Point (обсяг не більш 15 слайдів) та макети (формати: AVI, 

JPG, GIF, PNG). 

2. За структурою презентація повинна включати такі розділи: 

 ідея рекламної кампанії (проект соціального маркетингу – екологічний, 

благодійний у партнерстві з з будь-яким благодійним фондом тощо); 

 цільова аудиторія проекту; 

 основний меседж реклами; 

 2-3 макети реклами різних видів/для різних носіїв; 

 канали розміщення реклами. 

3. Елементи кампанії – такі як теле, радіореклама, зовнішня й друкована 

реклама, фірмовий стиль, Інтернет, – мають відповідати технічним вимогам 

відповідих номінацій Творчого конкурсу. 

 

Перед виконанням завдання пропонуємо дізнатись більше про проекти 

компанії на сайті Watsons.  
 

Роботи на цю номінацію оцінюють: 

Катерина Веремєєва – PR-директор Watsons; 

Анна Савельєва – операційний директор Watsons; 

Олександр Стенькін – заступник голови департаменту маркетингу Watsons.  

 

 

НАГОРОДИ КОНКУРСУ 

 

Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами. У якості нагороди 

можуть бути використані також премії та цінні подарунки. Обсяг та структура 

основного нагородного фонду Конкурсу визначається наказом ректора. 

Допускається заохочення переможців Конкурсу та авторів кращих робіт з 

боку торговельних підприємств, державних закладів, приватних осіб. 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

1-й етап. До 17 жовтня 2019 р. роботи із Заявкою в електронній формі 

надсилаються на електронні адреси оргкомітету конкурсу. 

2-й етап. До 18 жовтня 2019 р. – Відбір робіт, які будуть допущені до 

участі у фіналі згідно з технічними вимогами за номінаціями.  

3-й етап. До 21 жовтня 2019 р. – Робота журі по формуванню шорт-листа 

й визначенню переможців.  

4-й етап. До 30 жовтня 2019 р. – Друк відібраних робіт. 

5-й етап. З 5 листопада 2019 р. – Виставка робіт.  

6-й етап. 6 листопада 2019 р. – Нагородження переможців. 

 

 

 

 

https://www.watsons.ua/


КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ КОНКУРСУ: 

 

Кафедра журналістики та реклами КНТЕУ. 

02156, Україна, м. Київ, Кіото, 19, к. А-425, А-424; тел. (044) 531-31-46  

Контактна особа: к.е.н, доцент кафедри журналістики та реклами 

Алданькова Галина Василівна, 093-182-83-43, aldankova.gala@gmail.com 

 

Координатори Конкурса за номінаціями та адреси для надсилання 

робіт:  

 

1. Відеореклама [ V ] – к.е.н., доцент Яцюк Дмитро Васильович, 

d.yatsiuk@knute.edu.ua 

2. Радіореклама  [ R ] – к.психол.н., ст. викладач Мельніченко Оксана 

Іванівна, oksana1409@ukr.net 

3. Зовнішня реклама [ Z ] – к.е.н., доцент Алданькова Галина Василівна,  

aldankova.gala@gmail.com 

4. Друкована реклама [ D ] – к.пед.н., доцент Брюханова Галина 

В’ячеславівна aglania@ukr.net 

5. Фірмовий стиль [ F ] – к.е.н., доцент Файвішенко Діана Сергіївна, 

fayvishenko.ds@gmail.com 

6. Інтернет-Реклама [ Int ] – к.е.н., доцент Яцюк Дмитро Васильович, 

d.yatsiuk@knute.edu.ua 

7. Проект рекламної кампанії [ PRK ] – к.е.н., доцент Бучацька Ірина 

Олександрівна, ira_buchatska@ukr.net 

8. Реклама, створена школярами [S] – к.е.н., доцент Бучацька Ірина 

Олександрівна, ira_buchatska@ukr.net 

9. Корпоративна соціальна відповідальність торговельної мережі [КSV] – 

к.н. з соц. ком., доцент  Кияниця Євгенія Олегівна, gane@i.ua 

10. Реклама проекту корпоративної соціальної відповідальності     

WATSONS УКРАЇНА [W] – к.е.н., ст. викладач Юсупова Ольга 

Володимирівна, o.yusupova@knute.edu.ua 

 

Положення про конкурс: 

 на сайті КНТЕУ; 

 у : 

https://www.facebook.com/groups/546208515554607/?multi_permalinks=14222

69867948463&notif_id=1567939540542903&notif_t=feedback_reaction_generic 

 

Оргкомітет Конкурсу 

 

 

 



Зразок заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної 

реклами 
Інформація про учасника (українською мовою) 

П.І.Б. (повністю)  

Моб. тел., e-mail 

Країна, місто  

Інформація про ЗВО  

ЗВО (повна й скорочена назва)  

Факультет  

Курс  

Група 

Інформація про конкурсну роботу 

Номінація  

Назва роботи  

Замовник (гіпотетичний замовник) 

Цільова аудиторія 

Мета розробки 

Кількість робіт (для серії)  

Інформація про керівника роботи  

ПІБ (повністю), посада  

 

 

Для реєстрації учасника на адресу Оргкомітету Конкурсу направляються: 

 Робота, оформлена згідно з технічними вимогами. 

 Електронна форма заявки до кожної роботи (скановані заявки не 

ухвалюються). 


