
червня

Засідання комітету з
питань інтернет реклами



До обговорення
Звіт по попереднім рішенням

Зміни у складі Комітету

Лендінг Комітету Обговорення правок у попередній
проєкт

Проєктна діяльність

проєкт по тендерам інтернет медіазакупівлі

та Лістинг компаній

освітні мітапи для онлайн медіа монетизація

Підготовка до дослідження обсягів ринку інтернет
реклами за І півріччя року

Різне

Адженда Компанії-членкині Комітету (22)



Ривок України в обсягах ринку на рівні Європи



По попереднім рішенням

Перелік питань на контролі
1. Діалог із щодо спільних проєктів та екосистема ринку ОЯ КБ

2. Взаємодія з по проведенню опитування серед гравців ринку
щодо виходу із карантину ОЯ КБ

3. Агенції проєкт під цінові медіатендери бенчмаркінг під рекламні формати БЛ ОЯ
КБ

4. зустріч лістинг компаній ДС ОЯ КБ

5. Видавці освітній проєкт щодо монетизації медіа ВС ОЯ КБ
6. Рух по вимірюванню обсягу ринку з робочою групою ОЯ КБ

7. Робота із стейкхолдерами щодо залучення коштів під діяльність Комітету ОЯ КБ

8. Створення сторінки Комітету ОЯ МХ КБ
9. Робоча група по вимірюванню та ОЯ КБ

Регулярне
1. Формування плану проектів на рік ОЯ КБ
2. Фандрейзинг під діяльність Комітету ОЯ КБ
3. Проведення зустрічей зі стейкхолдерами Комітету ОЯ КБ
4. Залучення нових членів до Комітету та Асоціації ОЯ КБ



Членство в Комітеті2



Зміни у складі Комітету

Зміна представниці
від

Міла Крутченко

Настя Байдаченко

Аліна Руль



Сайт Комітету3



http://inau.artdepo.com.ua

http://inau.artdepo.com.ua/


Проєктна діяльність4



Статус по загальним проєктам

Вимірювання обсягів ринку лідогенерації
• Зібрана робоча група
• Ще працюємо над визначеннями та методологією

Запуск незалежного оцінювання спеціалістів
• Деталізовано план проєкту
• Проведено перемовини з та по

взаємодії
• Поки на холді в силу обмеженості ресурсу



Робота за напрямками 

Агенції Видавці



Робота за напрямками: Агенції 

Проєкти в роботі

○ впорядкування
цінових тендерів на
закупівлю медіа

○ бенчмаркінг під
рекламні формати

Поточний статус
Проведено зустріч з робочою групою з агенцій

Зібрано перелік тендерних майданчиків для діалогу

Наразі в предметному діалозі із щодо
можливої технологічної співпраці по проєкту

Під бенчмаркінг зібрано формати та підготовлена
анкета для старту опитування



Робота за напрямками: MarTech 

Проєкти в роботі

○
○
○

Поточний статус
Проведено першу тестову зустріч

тема Майбутнє Як технології змінюють
маркетинг

спікера круглий стіл інформаційних партнера

реєстрацій учасників онлайн

відпрацьований формат для продовження серії

запис зустрічі клубу є на сторінці ІнАУ

Запущено підготовку до другої зустрічі

Зведено перелік реквізитів під збір профілів
компаній під створення у

Наразі у профільній вже учасника

https://www.youtube.com/watch?v=ldvmBIyCla8
https://bit.ly/MarTech_Made_in_Ukraine


Робота за напрямками: MarTech 

Проєкти в роботі

○
○
○



Робота за напрямками: Видавці 

Проєкт в роботі

○ освітній зустрічі по
монетизації для
видавців

Поточний статус
Зведено попередній перелік тем під освітні вебінари

Запущено опитування серед видавців

https://bit.ly/ІнАУ_MGID_опитування

https://bit.ly/%D0%86%D0%BD%D0%90%D0%A3_MGID_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Дослідження обсягів ринку5



Статус по загальним проєктам



Статус по загальним проєктам



Статус по загальним проєктам



Статус по загальним проєктам



Статус по загальним проєктам



Статус по загальним проєктам



Релевантний рейтинг від ВРК та IAB Ukraine



Різне6



Фандрейзинг в рамках Комітету

Внесків отримано грн грн
кошти отримано на рахунок Асоціації проєктні внески

Є
компанія обіцяла провести платіж

під розробку сторінки Комітету

Члени Комітету
перелік компаній дійсних членів Комітету

Відмовились
Причина фінансовий стан вихід з Комітету

під підготовку огляду по ринку інтернет реклами за рік



Відкриті питання

1. Статус по фандрейзингу

2. Результати опитування щодо виходу із карантину

3. Попередній плану зустрічей Комітету у
червня ср
липня чт
серпня чт
вересня чт
жовтня чт
листопада чт
грудня чт

Всі зустрічі плануємо на
4. Наступне засідання липня о попередньо онлайн

Додатково до обговорення

https://blog.ringostat.com/ru/biznes-vyhodit-iz-karantina/?utm_source=InternetAssociation&utm_medium=email&utm_campaign=research_covid


Залишились питання?
Олександр Яценко Катерина Безменнікова


