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Про нас

Ad Power Creative – агентство, яке працює на ринку 
України з 2011 року. Ми пропонуємо виключно 
експертні рішення з дизайну та креативу. 

Наше кредо – креатив, який працює. Наша 
професійна команда здатна зробити Ваш бренд 
відомим та вивести на новий рівень. 

Багаторічний досвід, глибоке знання основних 
трендів креативного світу та маркетингу і виключно 
якісний дизайн – це про нас. 



Основні 
напрямки роботи

Створення 
креативних концептів

Комплексні послуги 
з дизайну

Стратегічні 
бізнес-рішення

Розробка 
анімації

RTB дизайн

Виготовлення 
рекламних матеріалів



Клієнти



Розробка креативного 
концепту та pre-roll 
для Укртелеком

Розробити креативний концепт для 
рекламної кампанії «Інтернет за 
11 грн/міс»

Кожен колись мріяв політати, а новина 
про інтернет за 11 грн/міс викликає 
просто бурю емоцій.  
«Політ» символізує «ульотну»  
вартість та легкість переключення

Ідея pre-roll була втілена в подальшу 
зйомку рекламного відео ролика 
для трансляції на ключових інтернет 
майданчиках. Ідея концепту була 
також втілена в написання сюжету 
для радіо трансляції

Завдання

Рішення

Результат



Розробка рекламної компанії 
для автомобіля Suzuki SX4

Розробити креативний концепт 
для рекламної кампанії 
автомобіля Suzuki SX4

Висвітлити переваги автомобіля 
Suzuki SX4: урбаністичний та 
економічний кроссовер 

Покриття outdoor більше 100 
конструкцій в м. Києві та понад 
200 в регіональному масштабі

Завдання

Рішення

Результат



Креативна ідея 
для рекламної кампанії Pioneer

Розробити концепт продукту, 
висвітливши технологію АкваМакс та 
високу врожайність гібриду кукурудзи

Візуалізація продукту з креативним 
елементом – дощем у вигляді 
кукурудзяних зернят, що символізує 
максимально ефективне використання 
наявної вологи рослиною та врожайність 
(коли кожна крапля додає врожаю)

Публікація в провідних агровиданнях 
України: Farmer, «Зерно», «Пропозиція» 
та «Агробізнес Сьогодні» в період 2018-
2019 років. Тиражний обсяг аудиторії – 
понад 400 000

Завдання

Рішення

Результат



Розробка банеру 
для літньої кампанії Nokian Tyres

Розробити універсальну креативну 
ідею банерів для Nokian Tyres для 
літніх флагманів шин

Розробка банеру та основного 
універсального месседжу «Спокій 
за будь-яких умов» для Nokian 
Tyres, що символізує абсолютну 
безпеку літніх шин лінійки Hakka: 
Black 2, Green 2 та Blue 2 

Брендування центрального 
українського офісу Nokian Tyres та 
салонів дилерської мережі – ШЦ 
Vianor

Завдання

Рішення

Результат



Розробка концепту 
новорічної кампанії Sale 
для Suzuki

Розробити концепт реклами 
для інтернет розміщення до 
запуску новорічних знижок 
в автосалонах Suzuki

Основним новорічним 
персонажем є Дід Мороз, 
який у бінокль бачить напис 
Sale та думає про новий 
автомобіль від Suzuki

Завдання

Рішення



Розробка концепту  
для Nokian Tyres

Розробити концепт для новинки – 
зимової шини HKPLT R3

Висвітлення ключових інновацій, 
які роблять шину унікальною на 
ринку України

Завдання

Рішення

Результат Розробка рекламної кампанії, 
включаючи всі прояви - media,  
outdoor, digital (борди, HTML-банери, 
макети в пресу, брендування сайтів
та ін.)



Розробка серії Key-visuals 
для ЦУМ

Розробити концепт для серії івент-
заходів, спрямованих на залучення 
покупців та підвищення активності 
орендарів

Створення серії концептів з 
проведенням розпродажів та 
івент-активностей для любителів 
шопінгу - #fashionloversday. 
Неймінг заходів та активностей

Завдання

Рішення



Розробка креативної поклейки 
автомобіля Suzuki Vitara

Розробити дизайн поклейки 
автомобіля Suzuki Vitara для 
виставки в ТРЦ

Брендування автомобіля  
Suzuki Vitara з 
позиціонуванням як 
сімейний та комфортний 
автомобіль – для будь-якого 
зросту, віку, ваги та статусу

Завдання

Рішення



Креативна ідея 
для рекламної кампанії Pioneer

Розробити концепт продукту, 
висвітливши технологію Protector

Візуалізація продукту з креативним 
елементом – щитом на корінні, що 
символізує захищеність від вовчку 
соняшникового

Завдання

Рішення

Результат Публікація в провідних 
агровиданнях України:  
Farmer, «Зерно», «Пропозиція» та 
«Агробізнес Сьогодні» в період 
2018-2019 років. Тиражний обсяг 
аудиторії – понад 150 000



Розробка рекламної кампанії  
для автомобіля Suzuki Vitara

Розробити креативний концепт 
для рекламної кампанїї автомобіля 
Suzuki Vitara

Креативний елемент — авто їдуть 
у формі пташиного ключа. Другим 
символом є форма руху “V”, що є 
символічним назві моделі — Vitara.
Lead message: Vitara — яскравий 
лідер! 

Національна кампанія з охватом 
більше 250 рекламних майданчиків.
Збільшення продажів на 4,41%

Завдання

Рішення

Результат



Створення концепту 
рекламної кампанії 
для Укртелеком

Створити концепт для реклами 
послуги домашньої телефонії від 
Укртелеком. ЦА 45+

В розробку було закладено 2 
принципи: доступність інформації 
(простий месседж) і максимально 
наближена і зрозуміла візуальна 
частина для потенційного споживача

Key-visual було адаптовано під різні 
формати. Від видаткового матеріалу 
(рахунки, конверти, постери, буклети, 
флаєри), до outdoor форматів (борди, 
сітілайти, брендування офісів УТК)

Завдання

Рішення

Результат



Дизайн поклейки автомобіля 
Suzuki SX4

Розробити дизайн поклейки 
автомобіля Suzuki SX4 для 
тест-драйву

Брендування автомобіля Suzuki 
SX4, використовуючи мінімалістичні 
елементи з висвітленням основних 
технологій та переваг авто в контексті 
«ціна-якість»

Брендовані автомобілі розміщено 
на виставкові стенди в ключових 
салонах та дилерських центрах зі 
всеукраїнським покриттям

Завдання

Рішення

Результат



Креативна ідея та дизайн
для рекламної кампанії 
ТМ Pioneer

Розробити концепт продукту, 
висвітливши багатофункціональність 
гібриду Р9127, який можна 
використовувати в різних цілях

Візуалізація продукту з креативним 
елементом – трирівневим ключем, що 
символізує 3 напрямки 
реалізації продукту

Публікація в провідних агровиданнях 
України: Farmer, «Зерно», «Пропозиція» 
та «Агробізнес Сьогодні» 
в період 2018-2019 років. 
Тиражний обсяг аудиторії – понад 200 000

Завдання

Рішення

Результат



Створення концепту та дизайн брошури 
для Американської торгової палати (АСС)

Розробити брошуру структури АСС 
з описанням діяльності комітетів та 
керівним складом

Розробка брошури з індивідуальною 
висічкою реєстраторів; 
нестандартними інфографіками

Надруковано 1500 екземплярів 
для розміщення в центральному 
офісі АСС та в організаціях-членах 
АСС. Матеріал багаторазово 
використовується для виставок, 
конференції та офіційних зустрічей

Завдання

Рішення

Результат



Адаптація глобальної літньої 
рекламної кампанії мережі ШЦ 
Vianor для українського ринку

Адаптувати концепт глобальної 
рекламної кампанії для 
українського ринку

Адаптація візуальної частини 
під різні формати, розробка 
основного месседжу 

використання матеріалу 
(плакати, банери) в мережі 
ШЦ Vianor для брендування 
салонів (понад 200 салонів в 
Україні)

Завдання

Рішення

Результат



Розробка ідеї, 
брендування та виготовлення 
корпоративних подарунків 
для Kinstellar

Ідея та пакування корпоративних 
подарунків для партнерів

Брендований в’язаний натуральний 
плед в коробці, розробленій за 
індивідуальним дизайном в стилі 
Warning: Too Warm

Подарунки було відправлено по 
Україні та до країн-партнерів. 
В результаті до закупівлі даних 
подарунків долучились європейські 
представництва. Тираж було 
збільшено та здійснено експорт до 
країн-замовників

Завдання

Рішення

Результат



Розробка лифлетів 
для Kinstellar

Розробити концепт 10 інформаційних 
лифлетів для міжнародної конференції

Створення дизайну з урахуванням 
здобутку кожної з 10 країн-представництв 
Kinstellar

Використання продукту на міжнародному 
рівні на конференціях (в Китаї, Чехії та ін.) 
та на зустрічах компаній-партнерів

Завдання

Рішення

Результат



Розробка та дизайн запрошення 
на black tie dinner до Дня Подяки
з індивідуальною висічкою 
для АСС

Розробити концепт запрошення 
на black tie dinner до Дня Подяки, 
притримуючись стилістики вечора та 
зручності формату

Поєднати класичну символіку осені та 
свята Подяки в елегантному 
запрошенні. 
При виробництві було використано 
тиснення, висічку та фольгування

Завдання

Рішення



Розробка та дизайн 
корпоративного подарунку 
для Kinstellar

Розробити концепт корпоративного 
подарунку та його оформлення

Наша команда знайшла спосіб не 
просто подарувати вино, а креативно 
його запакувати. Коробка з-під вина 
легко трансформується в шпаківню. 
А покрокова інструкція допоможе 
зробити та встановити шпаківню на 
дерево

Подарунок було відправлено в ключові 
компанії України та світу як новорічний 
презент

Завдання

Рішення

Результат



Розробка концепту та 
дизайн календарів 
для Suzuki

Розробити концепт корпоративного 
календаря для дилерів та партнерів

Створення продукту глобального 
формату з урахуванням виробничих 
потужностей. Формат обкладинки 
створено у вигляді карти світу з 
позначками всіх заводів. Кожен місяць 
включає фото заводу та 
визначні місця міста, 
в якому він знаходиться

Висвітлення глобальності 
мережі заводів та 
потужностей компанії 
Suzuki

Завдання

Рішення

Результат



Розробка дизайну та 
виготовлення пакетів 
для Bosch

Розробити нестандартний 
дизайн корпоративного пакету

Розробка eye-catching 
дизайну для серії паперових 
та поліетиленових пакетів. 
Для паперового – з текстурою 
бетонної стіни та інструменту. 
Для поліетиленового – 
на прорізах для руки з 
візуальним ефектом утримання 
інструменту рукою

Завдання

Рішення



вул. Лютеранська, 13 
офіс 22, м. Київ

+38 (044) 393 92 58 
+38 (067) 260 72 37

ad@ad-p.com.ua

Будемо раді
співпраці!

adpowergroup

www.ad-p.com.ua


