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ПРО ПРОЄКТ

З метою створення системи позиціонування
та просування продукції місцевих виробників
Хмельницька міська рада запровадила проєкт

 «Купуй Хмельницьке!»,
що реалізується в рамках
Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року.

Проєкт дозволяє підвищити конкурентоспроможність та 
престиж місцевих виробників, збільшити впізнаваність 
місцевих торгових марок, забезпечити населення міста 
товарами високої якості.
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ПРО ПРОЄКТ
Стартував проєкт 9 грудня 2017 року 
з виставки-ярмарки харчової промисловості під гаслом: 
«Купуй Хмельницьке!». 

На початку 2018 року розпочато реалізацію проєкту в 
частині маркування товарів місцевих виробників у 
торговельних мережах міста. 

У 2020 році здійснено ребрендинг логотипу для 
проєкту та розроблено стратегію просування бренду 
«Купуй Хмельницьке!». 

В рамках стратегії розроблено багатофункціональний 
веб-портал для популяризації місцевих виробників та 
створено мобільну версію сайту. Наразі проводиться 
активна робота з наповнення порталу актуальною 
інформацією.

В мережах instagram та facebook створено сторінки 
«Купуй Хмельницьке!». 

Місцеві виробники під гаслом «Купуй Хмельницьке!» 
беруть участь у регіональних та міжнародних 
виставково-ярмаркових заходах та отримують часткове 
відшкодування витрат з міського бюджету.

МЕТА ПРОЄКТУ — 
ШИРОКОМАСШТАБНА
ПРОМОЦІЯ
ПРОДУКЦІЇ
МІСЦЕВОГО
ВИРОБНИЦТВА
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ФІЛОСОФІЯ ПРОЄКТУ
2020 рік показав нам, наскільки важливо підтримувати 
одне одного у нашій міській спільноті. Адже в економіці,
як і в природі, кожен житель — це важлива ланка одного 
великого ланцюга.

Наприклад, надаючи перевагу товарам місцевого 
виробника або купуючи чашку кави в улюбленій кав’ярні, 
ви не тільки отримуєте задоволення від покупки, а й 
допомагаєте підприємству збільшувати доходи і більше 
сплачувати податків. 

Підприємство, зі свого боку, поповнює міський бюджет, 
завдяки чому відкриваються нові садочки та школи для 
ваших дітей, зони відпочинку, спортивні майданчики, 
ремонтуються двори та дороги.

А найголовніше — підприємство створює для вас нові 
робочі місця.

Просто зараз порахуйте, 
скільки товарів місцевих 
брендів ви знайдете в себе 
вдома. 3, 5, 10? Можливо,
ви зовсім про них не чули?

ВИ КОЛИ-НЕБУДЬ
ЗАДУМУВАЛИСЯ,
ЩО ВІД ВАШОГО
ВИБОРУ У МАГАЗИНІ
ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ
ЦІЛОГО МІСТА?
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ФІЛОСОФІЯ ПРОЄКТУ

«Купуй Хмельницьке!» — проєкт з підтримки 
хмельницьких виробників за участі
Хмельницької міської ради.

Бренд створює систему позиціонування
та просування продукції місцевих виробників.

Адже місцевий бізнес відіграє важливу роль
у підтримці та зміцненні нашої громади.

Нам пощастило мати широкий спектр місцевих 
підприємств, але вони потребують підтримки мешканців. 

Саме для вашого знайомства з тими, хто допомагає 
зробити життя у нашому місті комфортнішим, ми 
розробили цей проєкт. Відтепер вони самі зможуть 
розповісти вам, чому варто купувати хмельницьке.

Купуючи продукцію хмельницьких виробників, ми 
допомагаємо бізнесу зберігати робочі місця та 
сплачувати податки у місцевий бюджет.
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ЦІЛІ ПРОЄКТУ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО 
ВИРОБНИКА НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКАХ

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОЗИЦІЮВАННЯ,
ЩО ХМЕЛЬНИЦЬКА ПРОДУКЦІЯ —
ЦЕ ЯКІСНО, СУЧАСНО, МОДНО

НАЦІОНАЛЬНА ВПІЗНАВАНІСТЬ 
ЛОГОТИПУ БРЕНДУ
«КУПУЙ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ!»

ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЛОКАЛЬНА 
ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
ЛОКАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ
НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАОХОЧЕННЯ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ 
ОБИРАТИ ПРОДУКЦІЮ МІСЦЕВИХ 
ВИРОБНИКІВ

РОЗРОБКА СУЧАСНОГО БРЕНДИНГУ 
«КУПУЙ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ!»

УСПІШНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМИ «КУПУЙ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ!» 
ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНОГО 
ПОРТАЛУ БРЕНДУ В ІНТЕРНЕТІ

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ В 
РАМКАХ БРЕНДУ
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У сфері бізнесу
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО 
ВИРОБНИКА НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА 
НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКАХ

ЗАКРІПЛЕННЯ ПОЗИЦІЮВАННЯ,
ЩО ХМЕЛЬНИЦЬКА ПРОДУКЦІЯ —
ЦЕ ЯКІСНО, СУЧАСНО, МОДНО

НАЦІОНАЛЬНА ВПІЗНАВАНІСТЬ 
ЛОГОТИПУ БРЕНДУ
«КУПУЙ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ!»

ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЛОКАЛЬНА 
ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
ЛОКАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

місцева влада

партнери бренду 

місцеві компанії-виробники

торгові мережі, крамниці,
магазини, підприємства
сфери торгівлі 

ринкові експерти

лідери думок
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У сфері індивідуального споживача 
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

безпосередні локальні 
споживачі (мешканці міста 
та прилеглих населених 
пунктів)

споживачі з інших 
регіонів, що є 
прихильниками бренду 
або зацікавлені у 
здійсненні покупки 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ
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СТРАТЕГІЇ
КОМУНІКАЦІЇ
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з виробниками
СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ

Інтерактивне спілкування, долучення учасників до 
платформи «Купуй Хмельницьке!», забезпечення 
зворотного зв’язку, інформаційна підтримка, реклама, 
нетворкінг з менторами платформи

Постійне висвітлення інформації на веб-сайті міської 
ради та у соціальних мережах, SMS-інформування, 
регулярні публікації на офіційних сторінках «Купуй 
Хмельницьке!» (Facebook, Instagram), таргетована 
реклама, крос комунікації, публікації у всеукраїнських 
профільних онлайн виданнях

Проведення публічних заходів, тематичних конференцій, 
форумів, семінарів, місцевих ярмарків, свят, інше

Організація навчання для підприємців (зі стандартів 
якості у торгових мережах, впровадження 
маркетингових інновацій, SMM, просування продукції, 
експортної освіти, аналітики тощо)

Залучення бізнесу до участі у всеукраїнських та 
міжнародних виставково-ярмаркових заходах з    
підтримки місцевих виробників, торгових місій під  
брендом «Купуй Хмельницьке!»

Брендоване маркування товарів
символікою «Купуй Хмельницьке!»

Організація та проведення циклу зустрічей з
місцевими виробниками, проведення локальних 
маркетів (мобільних ринків) вихідного дня 

•

•

•

•

•
•

•
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Популяризація інформаційно-консультаційного
ресурсу для бізнесу

Запуск рекламної кампанії у ЗМІ та соціальних мережах 

Робота з блогосферою, реклама в Youtube

Зовнішня реклама місцевих виробників
(бігборди, сітілайти)

Маркування продукції місцевих виробників

Проведення локальних ярмарок задля підвищення 
впізнаваності продукції місцевих виробників

Проведення конкурсів, флешмобів,
опитувань, розіграшів

Тематичні свята і дегустації продовольчих товарів, 
семплінг, розпродажі і консультації, спрямовані на 
ознайомлення покупців з товарами місцевого 
виробництва

Організація оглядових турів для потенційних клієнтів до 
підприємств-учасників «Купуй Хмельницьке!»

•

•

•

•

•

•

•

•

•

зі споживачами
СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ
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з дистриб’юторами та продавцями
СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЇ

Перемовини із представниками мереж, магазинів, 
торгівельних підприємств з метою інформування про 
специфіку місцевого ринку та переваги локального 
виробництва

Організація подій, заходів у якості презентації продукції 
місцевого виробництва з метою активізації уваги 
торгових мереж та магазинів

Проведення спільних зустрічей, консультацій з 
представниками торгових мереж, магазинів та 
потенційними постачальниками продукції місцевих 
виробництва з метою вироблення правил професійної 
етики у сфері взаємовідносин між торговельними 
мережами та постачальниками

Розсилка рекомендацій щодо налагодження 
ефективних взаємовідносин між представниками 
окремих ланок товароруху

Брендування локальних крамниць символікою
«Купуй Хмельницьке!», маркування полиць в маркетах 

Заохочення хмельницьких підприємців, власників 
локальних крамниць до співпраці з місцевими 
виробниками-учасниками «Купуй Хмельницьке!»

•

•

•

•

•

•
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БРЕНДУ

У найближчі кілька років очікується очікується 
зростання популярності бренду на місцевому
та національному рівнях. 

Містяни та жителі прилеглих територій віддають 
перевагу місцевим продуктам, значна частина 
асортименту товару, що надходить в кожен магазин — 
продукція місцевого виробництва.

Продукція під брендом «Купуй Хмельницьке!» 
представлена в усіх  місцевих торговельних мережах, 
супермаркетах та має високий експортний попит. 

Бренд «Купуй Хмельницьке!» об’єднав переважну 
більшість місцевих виробників.

Він успішно презентований в інших містах України, 
створена мережа брендових магазинів. Хмельницькі 
виробники беруть участь у провідних міжнародних 
виставках, вигідно експортують свою продукцію та 
отримують світове визнання.  

1

2

3

4
5
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ІНФОРМАЦІЯ

+380671730107
admin@kupuikhmelnytske.com

м. Хмельницький, 
вул. Гагаріна 3




