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Шановні колеги!
Цей номер починаємо словами підтримки тим,
хто нас захищає, дає можливість робити свою
справу та надіятися, що наші мрії та сподівання
справдяться.
Цей номер про сьогодення та плани, про дослідження та рекламу, і, зокрема, про боротьбу з дискримінацією в рекламі. Ми вважаємо, що саме
зараз, коли наше суспільство стрімко змінюється,
всі питання, пов’язані з розвитком громадянського
суспільства і боротьбою за цивілізований інформаційний простір, надзвичайно важливі.
Бажаємо всім миру та професійних успіхів!
Ірина Лилик
генеральний директор
Української Асоціації Маркетингу
Національний представник
ESOMAR в Україні
Марія Струпова
Випускаючий редактор
«Маркетинг газета»
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Залучення громадськості до формування
рамки кваліфікацій юридичних професій
Українська Асоціація Маркетингу виконує грантовий проект "Залучення громадськості до
формування рамки кваліфікації юридичної професії шляхом проведення аналізу обсягу
знань, переліку навичок і вмінь, якими має володіти випускник юридичного ВНЗ, щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці". Проект реалізується за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». В рамках
грантового проекту здійснюється дослідження стану юридичної освіти в Україні з метою
наближення її до потреб ринку праці. Завданням дослідження є вивчення інтересів та потреб споживачів освітянських послуг - роботодавців та фахових спільнот, які представляють
різні сектори юридичної сфери, а також врахування позиції навчальних закладів, академічних установ, менеджерів по персоналу тощо.
Для співпраці із проектом просимо звертатися за електронною адресою
lsv.uma2000@gmail.com

Рекламное агентство MedInform Ukraine провело
креативную pr-рассылку в поддержку новой услуги
«Онлайн заказ» для свого клиента – международной
сети медицинских лабораторий Синэво.
Совсем недавно стартовал новый сервис сети лабораторий Синэво «Онлайн заказ», предлагающий
пользователям выбрать нужные исследования на
сайте и оплатить их онлайн, получив тем самым возможность обслуживаться без очереди.
«Онлайн заказ» - первый подобный cервис на медицинском рынке Украины. Он позволяет клиентам
лаборатории экономить время, сдавая анализы быстрее и удобней, а лаборатории – частично перенести процесс оформления своих клиентов «за
границы» своих лабораторных центров.
«Поскольку новая услуга является инновационной
на рынке, мы приняли решение рассказать об «Онлайн заказе» журналистам женского глянца и сферы
healthcare, - поделилась Виктория Обидовская,
управляющий директор MedInform Ukraine. – Мы подарили им оригинальный набор пробирок, заполненных элитным разноцветным алкоголем. Рассылка
приятно обрадовала наших журналистов: теперь веселый drink party с друзьями обеспечен. Это также
легко и просто, как заказ и оплата анализов онлайн».
Справка:
MedInform Ukraine – агентство идей в маркетинговых коммуникациях с профессиональной healthcare
экспертизой. Входит в медицинское направление
коммуникационного холдинга TWIGA. Основные клиенты: Bayer, Arterium, Berlin-Chemie, Лектравы, Euro
Lifecare ltd, Synevo, TZMO S.A., CredoPharm.
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Проекты, как и дети, проходят определенные этапы
своего развития. Сначала зарождается идея, затем
появляется проект и проходит сложный путь становления. Со времени подписания СТАНДАРТА НЕДИСКРИМИНАЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ ПО ПРИЗНАКУ
ПОЛА СОУ 21708654 -002-2011 прошло 3 года. За это
время мы рассмотрели 26 жалоб, 16 реклам признали
дискриминационными, 9 реклам были изменены или
сняты. Но,
что особенно важно, мы постоянно работали над
изменением отношения в обществе к дискриминационной рекламе: провели тренинги для преподавателей, круглые столы с рекламистами и
маркетологами, мастер классы и тд. Результатом
такой деятельности стало формирование сети
ИГКР – начали создаваться региональные представительства. Это потребовало пересмотра
Стандарта, особенно в части принципов организации и порядка работы. 2 сентября состоится заседание ИГКР, посвященное внесению дополнений в Стандарт.

Региональные представительства ИГКР
Региональные представительства сегодня созданы в Одесской, Сумской, Ровенской,
Львовской и Тернопольской областях. Идет создание представительств и в других регионах,
таких как Полтава, Хмельницкий, Днепропетровск, Черновцы, Харьков и др.
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Деятельность Индустриального Гендерного
Комитета по Рекламе: лето 2014
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Что сделано региональными представительствами?
Основная цель и задача региональных представительств – это на местах влиять на информационную
политику. Свою деятельность РП ИГКР начали с мониторинга рекламного пространства в регионах и знакомства с профессиональным рекламным и
маркетинговым сообществом, общественными организациями, которые также занимаются проблемами гендера и рекламы. Кроме того, РП ИГКР начали
налаживать конструктивный диалог с местными органами власти.
Заседания РП ИГКР прошли в Сумах и Ровно. Планируется провести также заседания в
Одессе (10 сентября), и в других городах, в том числе и тех, которые сегодня только создают
региональные представительства ИГКР.

Мероприятия в Киеве.
16 октября, в рамках семинарской программы национального конкурса дизайна
Ukrainian Design: the Very Best Of в помещении
G 13 project studio пройдет серия обсуждений на
тему "Дизайн и гендер". Ключевого спикера - дизайнера с мировым именем - пригласит Оргкомитет конкурса. Следите за анонсами
программы на сайте http://design-awards.com.ua/

Рассмотрение жалоб на повестке дня.
Именно региональные представительства ИГКР инициировали рассмотрение рекламы
ТМ «Геркулес». В 2014 году Геркулес удивила всех своей пошлой и непрофессиональной
рекламой мороженного, которая появилась на билл бордах городов Украины. По лозунгом
«Готовьте язычки» появилось изображения двух шаров мороженного, напоминающих женскую грудь, и просто женщины без головы, рук и ног, возможно, также имелось ввиду подобие
на какое-то мороженное. Региональные представительства в Одессе и Сумах определили
эту рекламу как дискриминационную. Это мнение поддержали все ведущие эксперты рынка.

Подать жалобу на рекламу может каждый житель Украины.
Форма жалобы находится на сайте ИГКР http://www.uam.in.ua/gkr/
Приглашаем читателей Маркетинг газеты
к дискуссии на странице ИГКР в Фейсбуке
https://www.facebook.com/pages/Індустріальний-Ґендерний-Комітет-зРеклами/1385223298429990
Проект реализуется в партнерстве с
Представительством фонда им. Фридриха Эберта в Украине.
Для участия в мероприятиях обращайтесь по указанным адресам региональных представительств или в Секретариат в Киеве umaukr@mail.ru
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Захист прав споживачів в контексті
рекламно-інформаційної діяльності
Сьогодні реалізація будь-якої продукції (товару) неможлива без рекламної підтримки. Цей загальновизнаний двигун торгівлі при вмілому застосуванні є запорукою вдалого продажу товарів.
Переважна більшість покупців (споживачів) дізнаються про товари та послуги саме з рекламних
оголошень, радіо- і телевізійних роликів тощо.
Споживачами реклами є невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.
Реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будьякий спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній
інтерес щодо таких особи чи товару.
Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Така інформація не вважається рекламою і вимоги до неї визначаються не Законом України «Про захист
прав споживачів», а Законом України «Про рекламу». Також не вважається рекламою розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи
надається споживачеві.
Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм
та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди. Реклама не повинна підривати довіру
суспільства до реклами та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції, не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми,
нехтують правилами пристойності. Вона повинна враховувати особливу чутливість дітей і не
завдавати їм шкоди.
У рекламі забороняється:
3 поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію
України яких заборонено законом;
3 вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів,
ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання,
а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
3 подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства,
завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
3 використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
3 наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
3 використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора
України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав
та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, крім випадків, передбачених законом;
3 рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація
яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії;
3 вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без згоди цієї особи;
3 імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в
рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної
власності;
3 рекламувати послуги, пов’язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших
рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу
всієї реклами;
3 розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси
фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів.
Контроль за дотриманням законодавства України про рекламу у межах своїх повноважень
здійснюють (рис.1):
З метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів реклами і учасників рекламного
ринку зазначені вище органи можуть звертатися до суду із позовами про заборону відповідної
реклами та її публічне спростування. Крім того, спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи накладають
штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Збитки, які завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі (Закон України «Про захист прав споживачів»).
Починаючи з січня 2009 року поширення інформації, що порушує права споживачів, вклю-
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чаючи, перш за все недобросовісну рекламу, є
різновидом порушень законодавства у сфері боротьби
з
недобросовісною конкуренцією.
Протягом
останніх
трьох років випадки поширення недостовірної
інформації склали 87%
всіх припинених органами АМКУ порушень у
вигляді недобросовісної
конкуренції рис.2:
Штрафи за поширення
інформації, що вводить в
оману, застосовуються у
Рис.1 Органи, що здійснюють контроль за дотриманням за- розмірі до 5% доходу (виконодавства України про рекламу у межах своїх повноважень ручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за останній звітний рік, що передував
року, в якому накладається штраф, та в окремих випадках можуть
вираховуватись у десятках тисяч і навіть мільйонах гривень (рис.4).
Антимонопольний комітет України минулого
року виявив 392 випадки, що потрапляють
під статтю «надання неРис.2 Структура порушень в сфері недобросовісної конкуренції правдивої інформації в
рекламі».

Рис.3 Кількість виявлених
випадків порушень прав споживачів у рекламно-інформаційній діяльності

Рис.4 Штрафи за поширення недостовірної інформації
Forbes.ua виокремив випадки, коли виробник злукавив в рекламі і не залишився безкарним:
1. Фармак (препарат "Амізон")
Сума штрафу : 7,6 млн. грн.
Рекордна сума штрафу за недостовірну рекламу і максимальна, яка коли-небудь була нарахована фармацевтичній компанії в Україні. І усе це - за просте повідомлення в рекламному ролику "9 з 10 українців обирають саме "Амізон".
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Це твердження було невірне лише в деталях. За даними маркетингового дослідження, якими
керувалася компанія Філі Жебровської, 90% українців, що хворіли на грип і застуду на протязі
останнього року, дійсно використали препарати торговельної марки "Амізон". Але від загальної
кількості українців це усього 6,2%, якщо вірити тому ж дослідженню.
Посилило ситуацію те, що рекламна кампанія виявилася ефективною. У листопаді 2011 р., в
розпал маркетингової активності, об'єми реалізації препарату збільшилися в порівнянні з листопадом 2010 р. на 346,82% - з 194800 упаковок до 675600.
2. "Сандора"
Сума штрафу : 3 млн. грн.
Відразу декілька порушень в одному інформаційному блоці допустив один з найбільших виробників соків в країні - компанія «Сандора». На етикетках деяких продуктів компанії («Сандора», «Сандора Мультиактив» і «Сандора Мікс»), окрім стандартної інформації про виробника,
інгредієнти і масу, було вказано: «Схвалено Міністерством охорони здоров'я України».
Мінохоронздоров'я про цю свою рекомендацію не відало ні сном, ні духом.
Посилання на Міністерство було не єдиним відхиленням від істини на упаковці. Як виявилося,
дані про кількість фруктів, використаних для виготовлення соку, налитого в пакет, були завищені.
Виробник стверджував: на виробництво 1 л гранатового нектару пішло 0,8 кг гранатів, а літр
мультивітамінного нектару еквівалентний 1 кг екзотичних фруктів. Ці цифри можна було спростувати шляхом простих арифметичних обчислень: з 1 кг граната можна зробити 0,5 л соку, а
зміст соку в нектарі – 35%.
Сума санкцій була меншою за можливу, оскільки компанія проштрафилася уперше, а також
активно співпрацювала з антимонопольним відомством. Спірний напис більше не розміщуватиметься, залишки «неправильної» упаковки мають утилізувати.
3. Boehringer Ingelheim RCV (препарат «Лазолван»)
Сума штрафу : 1 млн. грн.
«Кашель вилікує вам, звільнить подих Лазолван». Цей нехитрий вірш обійшовся виробникові
препарату в 1 млн. грн.
«Справі Лазолвана» передували гучні заяви тодішнього голови антимонопольного відомства
Олексія Костусєва: він обурювався, що мало хто так цинічно вводить в оману споживачів, як
фармацевти.
Австрійська компанія Boehringer Ingelheim стала першою «жертвою» відомства в цій сфері.
Претензії торкалися обіцянки вилікувати кашель, тоді як дія «Лазолвана» спрямована на зменшення прояву простудних симптомів і стимулювання відкашлювання. Грип, застуду, гострий і
хронічний бронхіт, пневмонію, яка супроводжується кашлем, - ні від одного з цих захворювань
препарат не лікує.
Штраф за перебільшення медичних властивостей склав 1 млн. грн. Незважаючи на значність
суми, компанія легко відбулася. Оскільки ця справа повинна була стати зразково-показовою, то
спочатку АМКУ мав намір оштрафувати компанію на 5% від річних оборотів на українському
ринку - 4,6 млн. грн., виходячи з обороту в 2009 р. Штраф був зменшений, оскільки компанія
визнала провину і розкаялася - ролики зняли з ефіру.
До випадку з торговельною маркою "Фармак" Boehringer Ingelheim залишалася рекордсменом
по сумі санкцій за неправдиву рекламу у фармацевтиці.
4. Платинум Банк
Найсвіжіший приклад санкцій за неправдиву рекламу фінансових установ - штраф, накладений на Платинум Банк в травні 2012 р.
Банк був оштрафований за те, що умови кредитування, вказані в рекламі, істотно відрізнялися
від тих, які виявляли клієнти, прийшовши у відділення. Власне, рекламна пропозиція звучала
привабливо: "Весняні кредити і весняні подарунки 0% акція". При цьому, якщо підсумовувати усі
витрати, які ніс клієнт за користування цими "безкоштовними" грішми, то позика коштувала 35%
річних (щомісячні комісії за користування кредитом, плата за оформлення і так далі).
Представники банку пояснювали, що рекламні макети були невеликого формату, і просто не
могли умістити усі дані. При цьому клієнти при оформленні позики отримували максимально
повну інформацію про необхідні платежі.
Для уникнення можливого порушення прав споживачів та розповсюдження недобросовісної
реклами ми пропонуємо рекламодавцям проводити попередній комплексний аналіз реклами,
включаючи:
3 аналіз кожної складової змісту реклами на наявність неповних, неточних та неправдивих відомостей;
3 аналіз сприйняття кожної складової змісту рекламі у наведеному контексті;
3 аналіз загального враження від реклами.
При безпосередньому здійсненні комплексного аналізу рекомендовано звернути особливу
увагу на наступні складові та характеристики реклами, зокрема:
1. Незначущі твердження
2. Чітко висловлені твердження
3. Неповна інформація
4. Прихована інформація
Оксана Мартинюк - ст. викладач каф. маркетингу НУВГП
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Экватор года: прогноз рынка
маркетинговых сервисов на 2014 год
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МАМИ совместно с экспертами рынка проанализировали будущее маркетинговых сервисов в непростое
для страны время. Уточнение декабрьского прогноза.
Реалии сегодняшней жизни таковы, что в связи со сложной политической и экономической обстановкой, давать точные сценарии развития рынка не представляется возможным,
ведь ситуация меняется фактически ежедневно. В декабре эксперты прогнозировали незначительный рост в ряде маркетинговых программ и активностей, но уже в марте стало
ясно, что этот год не будет легким, и не только для рекламной сферы. «В начале 2014,
рынок маркетинговых сервисов проявлял большую активность в планировании проектов
на год, но жизнь внесла свои коррективы, которые существенно отразились на реализации
планов (аннексия Крыма, выборы президента, война на востоке Украины)» – прокомментировала сложившуюся ситуацию Алина Фролова, генеральный директор RAM 360 Agency.

Оценка объема рынка маркетинговых сервисов
Прогноз на 2014 год (уточнения)

В целом, по всем категориям маркетинговых сервисов идет спад. «В первую очередь,
пострадали те направления, которые носят развлекательный и имиджевый характер –
Event Marketing, Life Placement, Ambient Media» – отметила Екатерина Алексанян, управляющий директор «TWIGA GO!». По данным УАДМ объемы Direct Marketing снизятся до 12%, в то же время эксперты МАМИ настроены не так оптимистично и прогнозируют
падение до -30%. «Рынок не перераспределился в Digital, и целенаправленно сфокусировался на способах мгновенного стимулирования продаж» – Олеся Савченко, client service
director Тalan Communications.
Что же касается Consumer promo, то крупные бюджето-образующие компании, в основном, вошли в стадию выжидания и приостановили проекты по этому направлению. «Этот
год пройдет под девизом «Надо подождать. «Hold» - самый популярный статус проектов в
2014 году» – подчеркнула Мария Дахлалла, генеральный директор All Motion Group. Категории клиентов со средними и небольшими бюджетами активизировали свои проекты начиная со второй половины второго квартала, но эти активности глобально не влияют на
общий объем маркетинговых бюджетов. С Trade marketing аналогичная ситуация: «Трейдмаркетинговые программы, которые были разработаны на 2014 год, явно требуют адаптации и доработки, что влечет за собой привлечение дополнительных ресурсов и снижение
бюджетов на реализацию проектов» – считает Сергей Гермашев, директор Full Contact.
Так же на состояние рынка влияет и невозможность проведения программ на проблем-
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ных территориях: с одной стороны, это уменьшение объема присутствия многих компаний
на рынке Украины в связи с нестабильностью (уход с рынка, снижение оборотов), с другой
– сокращение территории для работы тех компаний, которые на рынке остаются. Летом
активности в Consumer Promo географически перемещались на юг, в Крым. В этом же году,
крымские бюджеты, скорее всего, будут либо перераспределены, либо сокращены. «Очень
важно в 2014 году оставаться реалистами, но мы думаем, что уже в 2015 году начнутся
процессы, которые значительно переформатируют рекламный рынок Украины и близлежащих стран» – отметил Роман Швец, генеральный директор A-Group.
В сложившихся условиях есть как минимум два сценария развития рынка маркетинговых
сервисов:
Оптимистичный.
При стабилизации текущей ситуации в стране, можем спрогнозировать перераспределение клиентских бюджетов по кварталам, и смягчение падения за счет активизации в
осенний период. В таком случае возможно и перераспределение медиа и других бюджетов
в пользу маркетинговых сервисов.
Пессимистичный.
Стагнация рынка, сокращение маркетинговых бюджетов и использование их крайне взвешенно, с прогнозируемой эффективностью и максимальным влиянием на продажи. «При
данном сценарии незначительный спад возможен в Digital и Trade маркетинге, при этом
такие направления, как Consumer Promo, Direct и Event Marketing значительно сократятся
в объемах» – Наталия Морозова, директор Havas Engage Ukraine.
Рекламный рынок напрямую зависит от маркетинговых бюджетов клиентов, которые на
данный момент продолжают сокращаться ввиду снижения продаж в восточных регионах и
Крыму, колебаний курса валют, снижения покупательской способности населения, либо
находятся в подвешенном состоянии до стабилизации ситуации и понимания на что стоит
тратить. Рынок не сможет прийти в себя, пока не придет в себя страна. Мы все же надеемся на ближайшую стабилизацию не только как рекламисты, а в первую очередь, как
украинцы!

***
Международная Ассоциация Маркетинговых
Инициатив
(МАМИ)
www.mami.org.ua - официальная отраслевая организация рынка маркетинговых сервисов, объединяет около 50
агентств. Создана 19 мая, 2006 года.
Цель ассоциации - способствовать
высокому развитию рекламного бизнеса, стимулировать конкуренцию и
улучшить профессиональный уровень

компаний, которые используют маркетинговые сервисы.
МАМИ вывела украинскую непрямую
рекламу на новый уровень развития, а
статус Международной Ассоциации позволяет украинским специалистам не
только обмениваться опытом с иностранными коллегами, но и создавать поле эффективной
интернациональной
коммуникации.
МАМИ осуществляет ряд проектов:
публикует прогнозы развития рынка, проводит ряд исследований, составляет рейтинги агентств маркетинговых сервисов по креативности и
доходам, проводит образовательные мероприятия для опытных и начинающих специалистов отрасли, и многое другое.
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Київ, 15 серпня 2014 року – Ринок побутової техніки та електроніки України в другому
кварталі 2014 року склав 10,3 млрд грн, що на 6,2% більше, ніж минулого року. За підсумками кварталу найбільше зріс сектор малої побутової техніки – на 28,3% у грошовому вимірі; побутова електроніка піднеслася на 13,6% порівняно з минулим роком.
Велика побутова техніка показала помірні темпи зростання (8,4%). Виправдав очікування ринок телекомунікаційного обладнання – плюс 20,2%. Найбільший у грошовому
вимірі ринок інформаційних технологій скоротився на 8,3%. Вже традиційно демонструють від’ємні показники сектори фототехніки та офісного обладнання: мінус 40,6%
та 22,6% відповідно.
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GfK TEMAX Україна
Звіт Q2 2014
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
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2 сентября. Заседание ИГКР. Киев, проспект Победы 54/1, ауд. 334, КНЕУ.
10 сентября. Заседание Одесского Регионального Представительства Индустриального
Гендерного Комитета. Одесса. Проект реализовывается в партнерстве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине. Регистрация для участия
zlatovarabota@gmail.com
0635247298
18-19 сентября. Международная научно-практическая конференция «Дуальное образование - как ответ на вызовы современной системы обучения»
Организаторы: УАМ, НТУУ "КПИ", Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в
Украине. Участие по приглашениям. Регистрация umaukr@mail.ru
Программа находится на сайте УАМ www.uam.in.ua
20-12 сентября SPSS. Стоимость участия 1200 грн с НДС
16 октября, в рамках семинарской программы национального конкурса дизайна Ukrainian
Design: the Very Best Of в помещении G 13 project studio пройдет серия обсуждений на тему
"Дизайн и гендер". Ключевого спикера - дизайнера с мировым именем - пригласит Оргкомитет конкурса. Следите за анонсами программы на сайте http://design-awards.com.ua/
Проект реализуется в партнерстве с представительством фона имени Фридриха Эберта в
Украине
Начался набор в Академию качественных исследований. Первую украинскую школу модераторов. Начало занятий 1 октября 2014. Окончание – февраль 2015. Стоимость обучения
1900 грн. с НДС (50% скидка для студентов и преподавателей). Подробно на сайте
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1357/
Начался набор в Высшую школу по маркетингу и продажам для специалистов автобизнеса. Начало занятий 4 октября. Окончание – февраль 2015 г. Подробно на сайте
http://www.uam.in.ua/rus/sertification-i-treningi/timetable/trainings/1083/
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