НАЙБІЛЬШИЙ В УКРАЇНІ СІМЕЙНИЙ
ПАРК РОЗВАГ “ГАЛАКТИКА”

Шановні партнери!
Презентуємо Вам сімейний парк розваг «Галактика» – унікальний майданчик для
проведення креативних промо – BTL та рекламних компаній різного рівня складності та
запрошуємо до співпраці!
Сімейний розважальний парк “Галактика” – один з найбільших у Європі, критий
тематичний парк площею 20 тис. м кв., в якому представлені новітні атракціони від світових
компаній-лідерів ринку розваг Vekoma, Zamperla, SBF, Walltopia, TrioTech та інші. Парк розпочав
свою роботу у грудні 2016 року в новому ТРЦ “LAVINA MALL” і за цей короткий період не тільки
здобув статус Найбільшого парку розваг України (зафіксовано 1 грудня 2017 року,
Національним реєстром рекордів України), а й став одним із найулюбленіших місць для
відпочинку киян, туристів та гостей столиці. І це не дивно, адже в ньому безліч особливостей,
які дозволяють формувати потоки відвідувачів різного віку, рівня достатку та з дуже широкою
географією.
Наша цільова аудиторія – сучасна молодь, школярі, діти та їх батьки з рівнем достатку
середній та середній +. Це люди, які обирають якісні унікальні новітні розваги для себе, своїх
близьких та рідних. Щодня парк приймає тисячі відвідувачів з усіх районів Києва, а також
гостей з області, інших міст та країн, у будні – близько 3000 відвідувачів/1 день, у вихідні –
близько 11 000 відвідувачів/1 день.
Як Ви вже здогадались, кращого місця для презентації своїх товарів та послуг не знайти!
Кому ми можемо бути цікаві у якості майданчику для промо-акцій:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Виробники/дистриб’ютори дитячого харчування, продуктів, товарів та послуг для дітей:
суміші та консерви (каші, пюре, паштети і.т.д.)
молочні продукти (йогурти, кефіри, молоко, сирки, десерти)
напої (води, соки, смузі)
солодощі (печиво, цукерки, шоколад, десерти)
м’ясо-ковбасні вироби
товари по догляду за дитиною (підгузки, серветки, засоби по догляду за шкірою,
косметичні засоби, пральні порошки)
одяг та взуття
іграшки та канцтовари
відпочинок/туризм для дітей
навчання/розвиток/освіта (школи, дитячі садочки, навчальні розвиваючі центри)
дитячий транспорт (візки, геро-транспорт, велосипеди, самокати)
гаджети/дитяча техніка

Звертайтесь до нас і ми допоможемо реалізувати Ваші маркетингові цілі та стати на крок
ближче до своєї аудиторії. Ми проти стереотипів, тому з радістю обговоримо кожний окремий
проект і , будьте певні, обов’язково домовимось про співпрацю з Вами!

Чекаємо на Ваші заявки!
Графік роботи: 10:00-22:00, без вихідних

м.Київ, вул. Берковецька 6-Д, ТРЦ “Лавина” (ст.м. Академмістечко)
(073) 290 57 75; (044) 290 58 85; (044) 290 57 75
event-galaxy@ukr.net; chernyak-kateryna@ukr.net
WWW.GALAXYPARK.COM.UA

