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ТЕРИТОРІЯ КОМАНД
ПАРТНЕРСЬКИЙ ПАКЕТ



У 2018 році  в Пробігу взяли участь 15 802 особи (у 2017 

– 10 702, у 2016 – 10 188, у 2015 – 8 256 учасника).  

Та група підтримки 3-4000 глядачів – друзі і члени сім’ї. 

Всього за 4 години на 26-му Пробігу було близько         

20 000 осіб.

ü Ядро вікової групи — 20 - 40 років.

ü Більшість учасників (75%) мають дохід вище 

середнього, а також високий рівень освіти.

ü Більшість учасників (60%) – офісні працівники.

ü Більшість учасників (70%) мають сім’ю та дітей. 

ü Близько 70% приходять на Пробіг з друзями та 

членами сім’ї. 

АУДИТОРІЯ ПРОБІГУ
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З кожним роком збільшується кількість 
корпоративних команд-учасниць «Пробігу під 
каштанами». 
У 2018 році було зареєстровано понад 350 
корпоративних команд, у 2017 – 250, у 2016 – 200. 

Колективна участь – це тімбілдинг для працівників, 
прояв корпоративної соціальної відповідальності 
для компанії.

Для зручності збору команди в єдиному місці на 
площі, а також для відпочинку, Оргкомітет формує 
ТЕРИТОРІЮ КОМАНД. Це локація, де будуть 
розміщені шатри, лавки/стільці та столики. 

Команда має право орендувати локацію, 
розмістити додаткові меблі/конструкції, 
брендувати шатер оракалом, шарами, прапорами, 
а також проводити активності для учасників своєї 
команди.



Пробіг – це формат прояву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу;                      

це формат тімбілдингу для колективу. 

Серед команд у 2018 році були:
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Наповнення пакету:
• На probeg.kiev.ua (близько 3 500 відвідувань щомісяця та 34 000 відвідувачів сайту): 

ü розміщення  інформації про команду партнера в розділі «Команди»
ü розміщення 2-х новин партнера, пов’язаних з участю у Пробігу

• Розміщення новин на сторінках в соцмережах з  посилання на сайт заходу (>12 000 підписників у fb)
• Оренда шатра та розміщення 2 логотипів партнера на шатрі. Розміри шатра залежать від пакету.
• Наповнення шатра меблями. Кількість залежить від пакету. 
• Кейтерінг (вода, батончики) на кількість учасників.
• Виготовлення та розміщення 2 (двох) банерів в зоні СТАРТ/ФІНІШ (на відбійниках). 
Компанія має право:
• брендувати додатково трасу: розміщувати прапори, повітряні кульки вздовж траси
• проводити активності для своєї команди
• взяти участь у прес-конференції
• використання логотипу, віжуалу та назви заходу в рекламних цілях до кінця року.

Вартість: 45 000 грн. шатер ~ 30 м²,  2 стола + 4 лавки 
55 000 грн. шатер ~ 65 м²,  3 стола + 6 лавок
70 000 грн. шатер ~ 100 м²,  4стола + 8 лавок

Вартість зазначена в гривні до ПДВ. 
Вартість партнерських активації до вартості пакетів не входить.
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ТЕРИТОРІЯ КОМАНД



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

Олена Ханчанова, менеджер по роботі з корпоративними командами
info@probeg.kiev.ua | team@probeg.kiev.ua | +38 095 356 50 14

Ірина Кузнєцова, Президент Фонду, irina@dialla.com
Галина Філімонова, Керівник проекту, joinus@probeg.kiev.ua
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