
ЛЬОДОВА АРЕНА 
на ВДНГ

Презентація рекламних можливостей

Л Ь О Д О В А А Р Е Н А Н А В Д Н Г



З 2015 року реалізується концепція розвитку ВДНГ як культурно-інноваційного центру 
і джерела культурного і соціального капіталу нації. На території ВДНГ проводяться 
виставки, концерти, масштабні музичні заходи. Щорічно їх відвідує понад 5 мільйонів 
чоловік.
Льодова Арена знаходиться в економічно вигідній центральній зоні території ВДНГ 
Національний комплекс «Експоцентр України». Це професійний майданчик для 
зимових видів спорту і відмінне місце для активного сімейного відпочинку.
Наша Арена створена як фізкультурно-оздоровчий центр, з комфортною 
інфраструктурою і великим спектром послуг. Площа льодового катка відповідає всім 
необхідним вимогам для проведення і трансляції спортивних заходів: Чемпіонату 
України з хокею і Чемпіонату України з фігурного катання.

Льодова Арена це:
- заняття як аматорським, так і професійним хокеєм;
- школи фігурного катання;
- проведення чемпіонатів і спортивних заходів,
- організація корпоративів, приватних свят, вечірок;
- шоу-програми та оригінальні Дні Народження;
- ексклюзивні фотозйомки (весілля, Дні Народження, студентські групи, 
шкільні класи тощо)
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Льодовий каток - це зручні майданчики для просування товарів і послуг. Яскрава реклама на 
бортах, ошатно прикрашені брендовані ялинки, барвисті рекламні афіші звертають на себе увагу і 
запам'ятовуються всім! Цікаві промо-акції, семплінг продукції і будь-які рекламні активності з 
великим задоволенням підтримуються відвідувачами ковзанок! Реклама на ковзанках -
ефективний спосіб позитивного впливу на свій товар і його просування.
Наша аудиторія - це люди абсолютно різного віку. До нас приходять кататися великі сім'ї, батьки 
з дітьми, дружні молодіжні компанії. Всіх наших гостей об'єднує інтерес до активного відпочинку
та спорту! За сезон каток відвідує до 300 000 чоловік.



Головними перевагами при розміщенні реклами на льодовій ковзанці є:
- охват цільової аудиторії різного віку з різним рівнем доходу від середнього і вище;
- контакт з батьками, людьми з активною життєвою позицією, працівниками офісів і 
різних компаній, підприємцями, керівниками підприємств, які прийшли відпочити з 
дітьми і сім'ями;
- сегментний вплив на споживача;
- висока ступінь довіри людей до одержуваної інформації;
- висока відвідуваність подібних заходів у зв'язку з популярністю льодового катка.
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- Ваша реклама може бути розміщена:
-  На бортах поля для катання
-  Під льодом (брендування)
-  На машині для заливки льоду 

(брендування)
-  На стінах (банери / світлові короби)
-  У роздягальнях і кафе
-  На одноразовому посуді
-  На картах-ключах та ін.
-  На фасаді будівлі.
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РЕКЛАМА НА БОРТАХ І НА ЛЬОДУ -
це гарантія безпосереднього 
контакту з найактивнішими 
споживачами, залучення додаткової 
уваги та позитивні емоції при 
сприйнятті бренду.

Розмір однієї секції борту: 1 м х 2 м. 
Загальна довжина борта 164 метра. 

Вартість розміщення на борту хокейного 
майданчика - 1000 грн / борт в місяць 
Монтаж і демонтаж банера - 150 грн / борт 
Друк банера - від 400 грн / борт 
Мінімальний термін розміщення - 3 місяці.



Брендування льоду і заливальної машини -
350 тис. грн. в сезон (9 місяців) 
Заливка льоду - 100 тис.грн.

Розмір льодового майданчика: 26х56 м
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БРЕНДМАУЕРИ НА ФАСАДІ БУДІВЛІ - даний тип зовнішньої реклами це настінне панно на  
банерi, яке привертає погляди оточуючих, акцентуючи їх увагу на особливості ваших товарів або 
послуг. Він підвищує впізнаваність марки і формує позитивне ставлення до неї. Конструкція є 
різновидом сучасної зовнішньої реклами і вважається ефективним способом підвищення 
продажів. Банер може успішно розміщуватися як на центральній частинi будівлі, так і на вільній 
торцевій стіні.

Площа, яку займає реклама: 2х3 = 6 кв.м.
Вид розміщеної реклами: Змінна реклама
Кількість місць: 7 шт

Вартість банерів -
Центральні - 7000 грн / міс 
Торцеві - 5000 грн / міс
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РОЛЛ АП СТЕНД –
2 рекламних місця розташовані 
на стіні, поруч з виходом на лід, 
в зоні кафе.

Вартість - 3000 грн / міс

ТЕЙБЛ - ТЕНТ біля каси. 
В першу чергу кожен відвідувач 
катка підходить до каси. Його 
обов'язково зацікавить Ваше 
привабливе рекламне 
звернення.

Вартість - 1500 грн / міс



АУДІО РЕКЛАМА доступна всім 
відвідувачам катка, не почути її -
неможливо. Аудіо реклама 
володіє сильним емоційним 
впливом на потенційного клієнта. 
26 виходів ролика в день (2 рази 
на годину).

Вартість 30 сек. –
3000грн / міс
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КОНТАКТИ
З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ: 

+380 (50) 142 50 00
+380 (97) 142 50 00
+380 (63) 142 50 00 

icearenavdng@gmail.com


