
Сектор зв’язків
з громадськістю та пресою

Національний заповідник
“Софія Київська”



карантинні обмеження
внесли коррективи 

скасовані заходи

зима весна літо осінь

2Події та інформаційне охоплення

проведені заходи33
оригінальні
повідомлення
у ЗМІ

163

4179 передруків
з посиланням

 720 тисяч загальна кількість згадувань заповідника
та його пам’яток у ЗМІ



2 3ТОП події
(з найбільшим охопленням аудиторії)

Відкриття 
Андріївської 
церкви після 
реставрації

презентація 
встановленої 

системи BioDry

виставка
Палац казок 
Андерсена

>15*>15* >4* >1*

* — млн. осіб



3 4Підтримка зв’язку з аудиторією
під час локдауну

Розповідали про догляд
за пам’ятками заповідника та його 

терирорією в умовах карантину 

 
Публікували фото та відео

життя заповідника без відвідувачів

Проводили челенджі, 
флешмоби, ігри, акції

Займалися просуванням сторінок
у соцмережах (Facebook,
Instagram, Youtube) та сайту,
популяризацією віртуальних турів

Проводили відеоекскурсії 
заповідником мовою жестів

 
Розміщували статті, онлайн-лекції 

та відеоекскурсії науковців

Проводили опитування
та інші інтерактиви
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5Одна з найпривабливіших
туристичних локацій

Майже 2,3 тисячі оцінок,
75% з яких — “відмінно”,
що виводить Національний 
заповідник “Софія Київська”
у ТОП туристичних об’єктів Києва

Понад 50% відвідувачів, що 
залишають відгуки на 
Tripadvisor — англомовні

Travellers`s Choice 2020
нагорода для об’єктів, які стабільно 
отримують відмінні відгуки від 
мандрівників та входять до 10% 
кращих об’єктів на Tripadvisor



65 Віртуальні тури

1

2

3

У 2020 році розроблено та 
опубліковано на сайті віртуальні тури:

віртульний тур
Софійським собором

віртульний подорож по
Кирилівській церкві

3D-модель 
Андріївської церкви

кількість переглядів вуртуальних турів за рік понад 1 млн



6 7Аудиторія вебсайту
(без урахування віртуального туру)

60%

78%

800 000 Річна кількість відвідувачів сайту

відвідувачів сайту потрапляли на 
нього із соцільних мереж

відвідувачів шукали сайт у пошуку Google

35% 65%
відвідувачі
з України

відвідувачі з інших країнкияни



7 8Facebook — один з найдоступніших
каналів залучення аудиторії

+1650

 2,1 млн

 6000

аудиторія сторінки
за 2020 рік

кількість підписників,
що долучилися до нашої
сторінки впродовж року

добове охоплення
аудиторії
(саме стільки людей бачать
наші пости у своїй стрічці)



9Зйомки та презентації
у Заповіднику

1

2

3

Чому обирають нас?
Наші конкурентні переваги:

Закрита територія

Дружнє ставлення персоналу

Відкриті зрозумілі умови праці



109 Благодійні та
меценатські проєкти

0:50 / 1:07 HD

1467 переглядів

На Софійській площі відбувся унікальний концерт італійського діджея

Підписалися 2,35 млн користувачів
ТСН

ПІДПИСАТИСЯ

My user name
Monday at 11:00 AM

Пошук

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

162

Подобається Коментувати Поширити



10 11Благодійні та
меценатські проєкти

Сайт популяризації Софії 
#SophiaHelp, що був 
розроблений коштом ФК 
«ІнтерХім» та розповідає про 
важливість та складність 
збереження пам’ятки



11 12Софія стає локацією 
знакових подій для українців

superst@r
Національний заповідник “Софія Київська”

zirka
Національний заповідник “Софія Київська”



Дякуємо всім
службам
за плідну

співпрацю!


