
Затверджую:   

Голова правління МГО «Інститут 

Суспільних Ініціатив» Репицький Т.В. 

  

«04» січня 2023 року  

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  

щодо закупівлі послуг з проведення тренінгів «Брендинг та маркетинг»  

16.01.2023 

Назва послуги: Проведення тренінгів «Брендинг та маркетинг»  

Мета проведення 

тренінгів: 

Адаптація та реінтеграція молоді ВПО в середовище, де вони будуть 

почувати себе комфортно й незалежно, а також отримуватимуть сталий 

розвиток свого потенціалу та компетенцій на благо побудови соціальної 

згуртованості в громаді. 

 

Період надання послуги: січень 2023 – квітень 2023 року (до завершення всіх модулей). 

«Брендинг та маркетинг» - 28 годин.  

 

Місце надання послуг: Львівська ОТГ м.Львів Сихівський р-н. вул.Чукаріна,3 ліцей “Оріяна”  

 

Розмір групи та цільова 

аудиторія: 

1 група до 25 учасників, молодь ВПО віком 18-29 років з усіх областей 

України, що переїхали до Львова та Львівської області, а також інших громад 

та областей відповідно до заявок на участь в проєкті. Додатковою аудиторією 

проєкту є середовища та громади, що приймають ВПО, задля забезпечення 

елементу розвитку соціальної згуртованості та спроможності основної 

аудиторії впливати на неї (компонент інтеграції-залучення).  

 

Вимоги до надавача 

послуги: 

Мати позитивний досвід співпраці у соціальній сфері - проведення  тренінгів, 

фасилітація, координація. Володіти експертизою по темах «Брендинг та 

маркетинг» Наявність відповідних реєстраційних документів (виписка або 

копія актуального Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб- підприємців, витяг з Реєстру платників податків, відповідні 

КВЕД для надання послуг). 

 

Умови оплати: згідно актів виконаних робіт. 

Не є платником ПДВ. ФОП 3 групи 

Попередній зміст 

послуги: 

- Запропонувати програму проведення тренінгів (українською мовою); 

- Підготувати роздаткові навчальні матеріали для учасників тренінгу; 

- Розробити питання для оцінки рівня обізнаності для учасників перед 

тренінгом;  

- Провести навчання для 1 групи учасників; 

- Провести повторну оцінку рівня обізнаності в останній день навчання; 

- Надати звіт після тренінгу щодо динаміки групи, аналізу додаткових 

питань та проблем, включаючи рекомендації. 

Теми, які повинні бути 

включені у програму 

тренінгів: 

- Поняття бренду та його складові 

- Піраміда бренду, типи емоційного фокусу бренду 

-  Неймінг, слоган, місія, Tone of voice  

-  Логотип, фірмові кольори 

-  Створення логотипів 

-  Бренд-менеджмент 



-  Презентація брендів учнів 

-  Створення власного бренду командою 

-  Розробка логотипу бренду 

-  Перегляд фільму про брендинг 

- Аналіз відомих брендів 

Тренінг має сформувати 

наступні вміння в 

учасників: 

-  розуміння про побудову бренду та управління ним; 

- створення  власних брендів; 

- аналіз брендів, дізнаються як працювати з дизайнером та 

копірайтером; 

- основам дизайну та роботи з текстом, неймінгом 

Порядок подання 

пропозиції: 

- надіслати заповнений Додаток №1, відсканований, з підписом/печаткою 

керівника; 

- копія реєстраційних документів (виписка або копія актуального Витягу з 

Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, 

витяг з Реєстру платників податків, відповідні КВЕД для надання послуг); 

- скан.копії договорів, що підтверджують надання зазначених в тендерному 

оголошенні послуг; 

- інші документи, що вважаєте за потрібне. 

Критерії оцінки: Назва критерія Відсоток 

Ціна послуги 50 

Позитивний досвід співпраці у 

соціальній сфері 

10 

 Володіння експертизою по 

темах тренінгу 
20 

 Наявність відповідних 

реєстраційних документів  

10 

   

Строк подачі пропозиції 16 січня до 18:00 

Контактна інформація Усі запитання надсилати на електронну адресу: office@sii.org.ua 
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