


#МандруйУкраїною



Ідея проекту

Від ситуації з COVID сфера туризму постраждала найбільше. В той же час це розкриває і

певні можливості. Зараз сформувався безпрецедентний збіг обставин, що дає вікно

можливостей для внутрішнього туризму. Ми провели дослідження красивих, в чомусь

унікальних місць в Україні. Багато з них навіть не відомі широкому загалу, при цьому,

вони здатні здивувати будь яку людину у світі. Більшість наших громадян впевнені, що у

нас дуже гарна країна, але при цьому, лише мізерний відсоток, готовий подорожувати по

її території поза звиклими місцями для літнього та зимового відпочинку. Наша мета -

змінити ставлення Українців до України. Надихнути людей мандрувати Україною.

Для того, щоб більше українців звернули на цю можливість ми запускаємо челендж

#МандруйУкраїною, метою якого є стимулювати українців ділитись своїми подорожами

та відкривати унікальні місця для інших!



Механіка

12.06.2020* – 100 лідерів думок напишуть у своїх мережах наступне*:

Друзі, цього року всі ми стали учасниками челенджу #МандруйУкраїною.

Давайте допоможемо один одному отримати задоволення від подорожі рідною країною.

Якщо є місця в Україні, що вас надихають - поділиться ними! Просто поставте хештег

#МандруйУкраїною і геолокацію в будь-якій соцмережі та порекомендуйте, що саме

варто побачити, де побувати!

Це може бути текст, фото чи відео - головне відкрийте Україну яку ви любите для всіх!

з 15.06 – розпочинаємо професійні зйомки по 10+ унікальних локаціях з залученням зірок

та відомих людей

* текст і дата можуть коригуватись



Механіка

з 19.06.2020 на постійній основі до кінця літа

- найкращі дописи будуть виставлятись на сторінці Державного агентства розвитку туризму

та мережах акції #МандруйУкраїною

- будуть проводитись розіграші подарунків від партнерів челенджу

- залучатись телеканали та ЗМІ до розповсюдження інформації про найкращі місця та ідеї

для подорожей

- Залучатись соціально відповідальний бізнес для використання хештегу у власному промо

Співпраця з ОДА
- Сприяння у проведенні зйомок

- Залучення відомих особистостей до челенджу з метою розказати про можливості

мандрувати до Вашого регіону та відкрити унікальні місця відпочинку
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