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ПРОБІГ ПІД КАШТАНАМИ. 2018



ЗМІСТ

• Пробіг – не лише про біг

• Підтримка партнерів та медіа-партнерів

• Партнерські статуси, забіги, мапа території 

для швидкого переходу, натисніть на розділ 
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ДИВИТИСЬ ВІДЕО (НАТИСНІТЬ)

Відео (01:30 хв): https://www.youtube.com/watch?v=ln9A13LQvmE
Відео (15:30 хв): https://www.youtube.com/watch?v=8RvIgWmLZ6M

СЮЖЕТ 2017 РОКУ
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Пороки серця є найбільш частими вродженими дефектами та головною 

причиною дитячої смертності в перші роки життя. 

Щороку у світі народжується близько 1 400 000 дітей з вродженими 

пороками серця, зокрема в Україні – більше 5 000 дітей. 40% таких 

малюків з перших годин, днів та місяців перебувають у критичному стані. 

Рівень смертності при вроджених пороках серця досягає 80%. Близько 

40% новонароджених з таким діагнозом помирають у віці до 1 місяця. 

Проте ситуація не на стільки безнадійна. Більшість дітей можна 

врятувати, якщо вчасно зробити операцію. В Україні такі операції 

проводить Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Тільки за 2016 рік у Центрі проконсультовано 32 203 пацієнта, 

госпіталізовано – 4 419 і проведено 2 917 операції. Всі види операцій для 

українських дітей проводяться безкоштовно.

Таких операцій може бути більше! 

Ми знаємо, як допомогти дітям з вродженими пороками серця!

ПРОБЛЕМАТИКА
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«Пробіг під каштанами» - це наймасовіша спортивно-благодійна акція в Україні.          

Проходить щорічно, починаючи з 1993 року, в День Києва (остання неділя травня).           
Зібрані в рамках проекту кошти спрямовуються на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів 
для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

«Пробіг під каштанами» – це:

• одна з наймасштабніших благодійних акцій в Україні;

• частина програми святкування Дня Києва;

• святковий захід для всієї родини;

• можливість прояву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу.
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ПРОБІГ – НЕ ЛИШЕ ПРО БІГ

Організатори: БФ «Пробіг під каштанами», РА «АМК «Dialla», КМДА
Адресa сайту: www.probeg.kiev.ua
Сторінка у Facebook https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/

http://www.probeg.kiev.ua/
https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/


Цілі проекту:

• Привернути суспільну увагу до проблем дитячої 
смертності в Україні.

• Створити національну благодійну традицію в Україні.

• Пропагувати здоровий спосіб життя.

• Зруйнувати стереотипне ставлення до благодійності 
як до жалісливої справи.

6

ПРОБІГ – НЕ ЛИШЕ ПРО БІГ



Факти:

• вперше Пробіг пройшов у 1993 році, зібравши на старті 150 учасників;

• у 2010 році в «Пробігу під каштанами» взяла участь рекордна кількість людей - 15 100 (рекорд занесений у 
Книгу рекордів України як «Наймасовіша спортивно-благодійна акція");

• останні 5 років у Пробігу бере участь більше 150 корпоративних команд, кількість учасників яких налічує від 
5 до 10 000 співробітників;

• вік наймолодшого зареєстрованого учасника Пробігу - 1 місяць, найстаршого - 98 років;

• до 1999 року кошти, зібрані в рамках «Пробігу під каштанами», були спрямовані на придбання медичних 
препаратів, витратних матеріалів та обладнання для дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», з 2000 
року - для НП Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України;

• на кошти, зібрані під час Пробігу-2010, Центру дитячої кардіології було закуплено єдине в Україні 
обладнання «Штучне серце» (апарат екстракарпоральної мембранної оксигенації), а в 2013 році - третій в 
Україні апарат контрапульсатор.

ПРОБІГ – НЕ ЛИШЕ ПРО БІГ



У 2017 році в Центр кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України передано  
чек на рекордну суму ₴ 1 500 000.

За час підтримки Центру учасники 
«Пробігу під каштанами» купили та 
передали закладу обладнання та 
витратні матеріали на загальну суму 
близько $437 000.
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Зібрана сума стала частиною загальної 
суми для придбання нового 
Двопроекціонного рентгено-ангіографічної 
комплексу AXIOM Artis zee biplane eco. 
Комплекс обладнаний 20 чутливими 
датчиками, що дозволяє досліджувати 
одночасно всі внутрішні органи дитини. 

ПРОБІГ – НЕ ЛИШЕ ПРО БІГ
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«Пробіг під каштанами» тричі рекордсмен Книги 
рекордів України:

2010 рік:

«Наймасовіша спортивно-благодійна акція» (15 100 
учасників) «Наймасовіший запуск повітряних кульок» 
(5 000)

2012 рік:

«Наймасовіша ранкова розминка» (7 000 учасників)

У 2013 році партнер Пробігу, компанія PepsiCo, 
встановила рекорд України «Наймасовіша дегустація 
соку» (18 877 порцій).

ПРОБІГ – НЕ ЛИШЕ ПРО БІГ



СТАРТ та ФІНІШ:  Михайлівська площа

Маршрут (4 900 м):
Михайлівська площа – Володимирський проїзд –

Софіївська площа – вул. Володимирська –

вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик –
розворот на Майдані Незалежності

10
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МАРШРУТ 
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ЗАБІГИ

 Пробіг в ходунках  Дитячий Пробіг  Пробіг Мужніх  Спортивний Пробіг  Благодійний Пробіг



У 2017 році  в Пробігу прийняло участь 10 702 
людини (у 2016 – 10 188, у 2015 – 8 256 учасника),   
з них майже 250 команд (в середньому по 30 осіб). 
Та група підтримки 6-7000 глядачів – друзі і члени 
сім’ї. 
Всього за 4 години на 25-му Пробігу було                             
17 000 осіб!

• Ядро вікової групи — 20 - 40 років.
• Більшість учасників (75%) мають дохід вище 

середнього, а також високий рівень освіти.
• Більшість учасників (60%) – офісні 

працівники.
• Більшість учасників (70%) мають сім’ю та 

дітей. 
• Близько 70% приходять на Пробіг з друзями 

та членами сім’ї. 

АУДИТОРІЯ ПРОБІГУ
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Пробіг – це формат прояву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу;                      
це формат тімбілдингу для колективу. 

Команди, які у  2017 році були найбільшими по кількості учасників:
• NUTRILITE від Amway
• Київстар 
• Санофі Авентіс-Україна 
• ПУМБ 
• KIA 
• Нафтогаз Україна 
• Укргазвидобування 
• Rexona
• Нацгвардія України 
• Siemens
• Фармацевтична фірма «Дарниця» 
• Kimberly Clark

….

АУДИТОРІЯ ПРОБІГУ

Повний перелік компаній за посиланням:
http://probeg.kiev.ua/uk/bf-probig-pid-
kashtanami-vislovlyuye-podyaku-
komandam-2/
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АНОНСУВАННЯ



ПІДТРИМКА МЕДІА-ПАРТНЕРІВ

За час існування Пробігу нас підтримували більше 80 ЗМІ та оператори ООН медіа:
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АНОНСУВАННЯ. 2017

Макет для зовнішньої реклами, преси
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АНОНСУВАННЯ. 2017

Ролик для ТВ: 
http://probeg.kiev.ua/25-j-probeg-pod-kashtanami-video/
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АНОНСУВАННЯ. 2017

Інтернет. Банера, брендинг, статті, релізи 
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АНОНСУВАННЯ. 2017

Більше 15 000  підписників в 
5-ти  соціальних мережах

Більше 40 000 відвідувачів сайту
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ПАРТНЕРСЬКІ СТАТУСИ, ЗАБІГИ, МАПА ТЕРИТОРІЇ



Пробіг підтримувало безліч компаній, серед яких такі відомі бренди: 

ПІДТРИМКА ПАРТНЕРІВ

21



22

$

Статус партнера з медіа-пакетом для 
максимального охвату аудиторії, проявами в день 
заходу та на заключній прес-конференції. 

ПАРТНЕРСЬКІ ПАКЕТИ

 Генеральний партнер

 Спеціальний партнер*

 Офіційний ___ партнер 
(автобільний, страховий, медичний …)

 Офіційний партнер*

 Партнер або Титульний партнер:

• Дитячого Пробігу

• Спортивного Пробігу

• Пробігу в ходунках

• Пробігу Мужніх

 Партнер*

* - може бути декілька партнерів



$
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Наведені нижче статуси супроводжуються 
анонсами в день заходу, а також в електронних 
медіа заходу. 

ПАРТНЕРСЬКІ ПАКЕТИ

 Партнер призового фонду*

 Партнер медіа-зони*

 Містечко партнерів*

 Територія команд*

 Пейсмейкер*

 Компанія-волонтер

 Вулична їжа*

Додаткова інформація надається при запиті.
Можлива розробка персональних опцій, в 
залежності від цілей та побажань партнера. 

* - може бути декілька партнерів



АНОНСУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
ПІДВЕДЕННЯ 
ПІДСУМКІВ

березень квітень травень
1 день

в період кінець травня –
початок червня

червень-липень

• електронні 
медіа 
заходу

• соціальні 
мережі

⁺ друковані 
ЗМІ

⁺ електронні 
ЗМІ

⁺ ООН

⁺ ТВ

⁺ радіо

⁺ партнерські 
активності 
перед 
заходом

• проведення 5-и стартів в рамках 

спортивно-благодійної акції «Пробіг 

під каштанами»

• активності в основ зонах заходу

• промо-активності в зонах партнерів

• промо-активності по маршруту

• прес-конференція по 
результатам заходу

• передача чеку 

• друковані та електронні ЗМІ

• підготовка звіту
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ЕТАПИ ЗАХОДУ



ПРОЯВИ ПАРТНЕРІВ

Більше 50 варіантів проявів для партнерів, серед яких також:

• ТВ, радіо, ООН: 1 канал, 3 радіостанції та 60-80 площин по Києву.  
• Преса: 3-4 видання (макети, статті, новини), 8 інтернет сайтів в UA-неті (банера, статті, релізи).
• Indoor audio: 6 ТРЦ («Гулівер», «Алладін», «Ашан», «Комод», «Квадрат» …), 30 супермаркетів по Києву.
• Конференції / ефіри: присутність представника на Радіо / Онлайн-ресурси / ТВ.
• E-mail розсилка релізів в ЗМІ (150-200 унікальних ЗМІ і 250-350 адресатів).
• Можливості для нестандартних онлайн- та офлайн-проявів.
• Можливість розміщення власної промо-локації на території.
• Брендинг медіа-локації, реєстрації, старту/фінішу, фотоматеріалів, номерків та сувенірів учасників
• ….  

Детальний перелік опцій наведено в додатковому файлі. 
Можлива розробка персональних опцій, в залежності від цілей та побажань партнера. 
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ОХОПЛЕННЯ

Сукупне охоплення рекламної кампанії:

Прогнозоване охоплення з частотою 1+:

>60 млн. OTS

>6 млн.

для партнерів з преміальним медіа-пакетом 

Охоплення по каналам:

• ТВ – ролик 15 сек, 25% PRIME, 700 GRP

• Радіо – ролик 30 сек., 80 виходів

•Друковані ЗМІ – OTS 1.1 млн
•Електронні ЗМІ – OTS 20 млн
•Зовнішня реклама (ООН) – OTS 36 млн
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ДИТЯЧИЙ ПРОБІГ

Пробіг, в якому приймає участь 
команда «Здійсненої мрії». Це бувші 
пацієнти Центру кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України. 

Дистанція – 550 м. 

Найбільша промо-лоція заходу!

Кількість учасників 1500 – 2000 дітей. 
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СПОРТИВНИЙ ПРОБІГ

Пробіг на швидкість (використовується 
чіпова система).

Учасники – професійні спортсмени або 
фізично підготовлені та витривалі 
люди.

Дистанція – 4,9 км 

В даному забігу визначаються 
переможці серед жінок та чоловіків. 
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ПРОБІГ В ХОДУНКАХ

Пробіг, який «відкриває» початок 
заходу.
Учасники – малюки, які роблять свої    
перші кроки.
Локація маршруту – сцена. 
Найбільша кількість ЗМІ, особливо ТВ.
Найбільше охоплення 

Допомагати іншим і бути 
відповідальним можливо (і потрібно!) 
з перших місяців життя. 
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ПРОБІГ МУЖНІХ

Пробіг «Команди Мужніх» - це 
учасники на візках, які щороку своїм 
прикладом надихають мільйони 
українців діяти та перемагати! 

Дистанція – 250 м. 

В даному забігу визначаються 
переможці серед жінок та чоловіків. 



ПОЛІГРАФІЯ ТА СУВЕНІРИ. 2017
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МАПА ТЕРИТОРІЇ. 2017
Київ, Михайлівська площа



Організатори: БФ «Пробіг під каштанами», ТОВ «АМК «Dialla» та КМДА

Ірина Кузнєцова, irina@dialla.com
Галина Філімонова, filimonova.galina@gmail.com

01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 10-12, оф.4    |   +38 (044) 361 59 11    |    joinus@probeg.kiev.ua    |    www.probeg.kiev.ua

ГОТУЙМОСЯ ДО СТАРТУ РАЗОМ!


