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2022Виставка «Річ у тім» 

Дата події: 25.11–10.12.2020  
Місце проведення: Михайлівська площа, 
Київ  
Формат: офлайн-захід з прямою трансляцією 
через ЗМІ та онлайн-трансляцією події на 
платформи Facebook та YouTube.  

У рамках щорічної Всесвітньої акції «16 днів 
проти насильства», відбулося відкриття 
виставки предметів «Річ у тім», на якій 
представлено 16 невеликих предметів, які 
пов’язані з реальними кейсами домашнього 
насильства.   

Подію організовано за ініціативи 
Міністерства Внутрішніх Справ, під 
патронатом Офісу Віце-прем’єр міністра з 
європейської та євроатлантичної інтеграції, за 
участі Першої леді та за підтримки ООН 
Жінки (UN Women) і Фонду Народонаселення 
ООН в Україні (UNFPA). 



2022V Український Жіночий Конгрес 

Дата події: 15-16.09.2021  
Місце проведення: Fairmont Grand Hotel, 
Київ  
Формат заходу: офлайн-захід із прямим 
підключенням міжнародних спікерів та гостей 
в онлайн-режимі.  

Найбільша лідерська подія України, яка 
спрямована на об’єднання національних і 
міжнародних високопосадовців, бізнесу, 
неурядових організацій та медіа довкола ідеї 
забезпечення ґендерної рівності в різних 
секторах українського суспільства.   

Подію організовано Міжфракційним 
депутатським об’єднанням при Верховній 
Раді України «Рівні можливості» за підтримки 
ООН Жінки та Програми розвитку ООН в 
Україні (UNDP). 



2022Міжрегіональна Конференція УАППО 

Дата події: 12.10.2021  
Місце проведення: НСК «Олімпійський», Київ 
Формат: офлайн-захід у гібридному форматі 
телемосту з використанням платформи вебінарів 
Zoom з трансляцією на Facebook і YouTube та з 
прямими включеннями з 5 міст: Києва, Кривого 
Рогу, Полтави, Маріуполя та Львова.  

Захід спрямований на змінення стереотипів та 
створення рівних прав і можливості для жінок та 
чоловіків із залученням до обговорення 
проблематики національних та міжнародних 
високопосадовців, фахівців у сфері ґендерної 
рівності, миру та безпеки, представниць та 
представників правоохоронних органів.  

Подію організовано за ініціативи Української 
асоціації представниць правоохоронних органів 
(УАППО) та Міністерства Внутрішніх Справ 
спільно з ООН Жінки (UN Women), а також за 
підтримки Офіс Управління ООН з 
обслуговування проектів (UNOPS). 



2022Дiя. Online Summit  

Дата події: 29.11.2021  
Місце проведення: IQ Business Center, Київ 
Формат заходу: прямий ефір для глядачів 
через ЗМІ та платформи YouTube і Facebook.  
  
Захід спрямований на презентацію нових 
публічних цифрових послуг, доступних у «Дії».  

Подію організовано Міністерством 
цифрової трансформації України в 
партнерстві з «Проєктом підтримки Дія», що 
впроваджується Програмою розвитку ООН в 
Україні (UNDP) за фінансової підтримки 
Швеції (Посольство Швеції в Україні). 



2022 Виставка «Річ у тім 2.0» 

Дата події: 25.11–10.12.2021  
Місце проведення: Спортивна площа 1, Київ  
Формат: офлайн-захід з прямою трансляцією 
через ЗМІ та онлайн-трансляцією події на 
платформи Facebook та YouTube.  

Презентація інформаційної кампанії «Річ у тім 2.0» 
проводилась в межах щорічної Всесвітньої акції 
«16 днів проти насильства». Захід  спрямований 
на підвищення обізнаності українців в питаннях 
протидії домашньому насильству та 
прищеплення нетерпимого ставлення громадян 
до будь-яких проявів насильства.    

Подію організовано за ініціативи Міністерства 
Внутрішніх Справ, під патронатом Офісу Віце-
прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України, за участі 
Першої леді та за підтримки Фонду 
Народонаселення ООН в Україні (UNFPA), ООН 
Жінки (UN Women) та Програми розвитку ООН в 
Україні (UNDP). 



2022IV Національний форум розвитку МСБ 

Дата події: 26.10.2021  
Місце проведення: Торгово-промислова 
палата України, Київ  
Формат заходу: офлайн-захід у Києві та Львові 
з прямим підключенням міжнародних спікерів та 
гостей в онлайн-режимі та трансляцією на 
Facebook і YouTube.  

Захід спрямований для інформування 
національного бізнесу щодо можливостей, що 
надаються в рамках міжнародних та 
національних проектів, державних та приватних 
програм фінансування бізнесу, які діють в 
Україні.  

Подію організовано за ініціативи Торгово-
промислової палати України спільно з 
Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) у 
співпраці з Міністерством економіки України і за 
підтримки Швейцарської Конфедерації та 
Міністерство цифрової трансформації України. 



2022Ярмарок соціальних підприємств  «Ключ до свободи»

Дата події: 10-12.12.2021  
Місце проведення: ТARTHALL D12, Київ 
Формат заходу: Офлайн-захід у форматі 
ярмарку 

Захід спрямований працевлаштувати жінок, які 
стали жертвами домашнього насильства, щоб 
вони мали повну фінансову незалежність та не 
залишались поруч з кривдниками. 

Подію організовано за підтримки Фонду 
народонаселення ООН в Україні та МБФ 
«Українська фундація громадського здоров’я»



2022Дiя. Education & Business  

Дата події: 29.11.2021    
Місце проведення: UNIT.City, Київ  
Формат заходу: два офлайн-заходи 
«Дія.Цифрова освіта» та «Дія.Бізнес» 
відбувались послідовно з онлайн-
трансляцією на платформи Facebook та 
YouTube. 

Захід спрямований на презентацію нових 
функцій порталу «Дія» по цифровій освіті та 
розвитку підприємництва.  

Подію організовано Міністерством 
цифрової трансформації України в 
партнерстві з «Проєктом підтримки Дія», що 
впроваджується Програмою розвитку ООН в 
Україні (UNDP)   Клієнт  за фінансової 
підтримки Швеції (Посольство Швеції в 
Україні).   



2022Презентація нової лінійки бренду Kerastase

Дата події: 01.10.2021  
Місце проведення: ЦУМ. Київ  
Формат заходу: офлайн-презентація події з 
концертно-розважальною програмою Захід 
спрямований на розширення гами Kerastase 
Specifique із залученням професійних 
технологів у сфері індустрії краси.  

Подію організовано Loreal Ukraine 



20225-й сезон загальноосвітньої програми «Краса для всіх» від  Loreal Ukraine 

Дата події: лютий-серпень 2021  
Місце проведення: Молодіжний навчальний 
центр ім. Св. Івана Боско. Львів  
Формат заходу: змішаний формат навчання 
із залученням онлайн-платформи та офлайн-
тренінгів.  

Захід спрямовано, щоб допомогти жінкам, які 
постраждали від домашнього та гендерно 
зумовленого насильства, здобути безоплатну 
освіту у сфері краси терміном в шість місяців.  

Подію організовано спільно з Фондом ООН 
у галузі народонаселення та за підтримки 
Фундації L’Oréal Ukraine.  



2022Інтерактивна гра «Smart Game» від  Cerave

Дата події: червень-грудень 2021  
Місце проведення: InLight Studio, Кіїв 
Формат заходу: змішаний формат навчання 
із залученням онлайн-платформи та офлайн-
тренінгів.  

Захід спрямовано, щоб прокачати навички 
лікарів дерматологів. 

Подію організовано компанією L’Oréal 
Ukraine.  



2022L’Oreal Professionnel Event

Дата події: 29.11- 30.11.2021 
Місце проведення: InLight Studio, Кіїв 
Формат заходу: дводенний офлайн-проект. 

Івент для PROфесіоналів від L’Oréal 
Professionnel Paris. Дводенна програма івенту 
була наповнена безліччю корисної та 
надихаючої інформації від експертів! На 
учасників чекав майстер-клас від творчого 
партнера, хедлайнера заходу, топ-стиліста, 
засновника Hair Sekta - Спартака Кірокосяна. 

Подію організовано компанією L'Oréal 
Ukraine.  



2022Інтерактивна гра «Dermchampions» від  Vichy, LaRoche-Posya, CeraVe

Дата події: 30.11. - 02.12.2021 
Місце проведення: InLight Studio, Кіїв 
Формат заходу: інтерактивна онлайн-гра.   

Триденний марафон ефірів для семисот 
учасників з усієї країни (70 команд). 

Подію організовано компанією L'Oréal 
Ukraine для брендів Vichy, LaRoche-Posya, 
CeraVe .  



2022Maybelline NY from DoDo limited collection presentation

Дата події: 24.11.2020 
Місце проведення: ТРЦ Gulliver, Київ 
Формат заходу: офлайн проект. 

Надя  Дорофєєва та Maybelline New York 
змогли зібрати найстильніших дівчат України 
в одному місці.  

Подію організовано компанією L'Oréal 
Ukraine.  



2022Halloween bloggers party

Дата події: 18.10. 2020 
Місце проведення: Київ 
Формат заходу: офлайн проект. 

Атмосферна закрита вечірка для блогерів, 
медіа партнерів та журналістів Для заходу 
було розроблено концепцію вечора, 
розважальну програму та стиль оформлення 
локації. Гостей заходу чекали конкурси та 
призи від ведучого, тематичні фотозони та 
концептуальний святковий кейтеринг 

Подію організовано компанією L'Oréal 
Ukraine.  



2022Barcelona Summer Business Camp

Дата події:  
Місце проведення: Барселона 
Формат заходу: Организация 3-х дневного 
тура в Испанию Barcelona Business Camp для 
140 гостей-партнеров бренда. 

У рамках проекту було організовано повний 
супровід гостей з перельоту, трансферу, 
харчування, проживання гостей, екскурсійна 
програма на 3 дні, а також навчальні лекційні 
класи та унікальне перукарське шоу з 
командою майстрів бренду та запрошеними 
зірками у сфері перукарського мистецтва, 
розважальні вечірні програми, урочисті гала-
вечері та вечірки 

Подію організовано компанією L'Oréal 
Ukraine.  



2022Lifactiv Product Launche Event

Дата події:  14.07.2020 
Місце проведення: Київ 
Формат заходу: Офлайн презентація 
новинок у лінійці Vichy Liftactiv для блогерів та 
медіа 

Захід був реалізований у вигляді 
інтерактивного квесту, кожна зона якого 
допомагала познайомити гостей з 
продуктом, його особливостями та 
перевагами. 

Подію організовано компанією L'Oréal 
Ukraine.  
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