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OMD MEDIA DIRECTION Є ЧАСТИНОЮ 
ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ OMNICOM 

В Україні, ми входимо в рекламний холдинг AGAMA 
COMMUNICATION, який володіє широким спектром експертизи:

медіасервиси, стратегічне і тактичне планування

консалтингові послуги, PR-стратегії

розробка і реалізація креативних проєктів

маркетингові послуги

додаткові сервіси для поліпшення якості обслуговування



РОЗУМ МУЖНІСТЬ ІНСТРУМЕНТИ

Частина холдингу

Який може зробити все
Для прийняття рішень на основі даних

для досягнення максимального 

ефекту

25 лет
Кидаючи виклик українському ринку

РОЗУМ, МУЖНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Ми об'єднуємо людський талант, щоб реалізувати Ваші інвестиції найбільш ефективно



РИНОК І СПОЖИВАЧІ

МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА 
ОСНОВІ ДАНИХ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ МАКСИМАЛЬНИЙ ВПЛИВ

АКТИВНІСТЬ КОНКУРЕНТІВВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Brand Health Tracking 



Dashboard
Моніторинг і звітність рекламних кампаній в цифрових медіа в режимі
реального часу:

історичні дані РК

контроль за виконанням бюджету

контроль KPI для оперативних дій по оптимізації кампаній

Power BI
Комплексна система моніторингу та візуалізація даних в режимі реального 
часу:

фактичні дані кампанії клієнта

звіти по активності конкурентів

статистика та тренди індустріальних і внутрішніх трекерів клієнта

ШВИДКИЙ ДОСТУП ДО ЗВІТІВ І АНАЛІТИКИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
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understanding

Data preparation

ModelingEvaluation

Brand Metrics

BUSINESS – СONSUMER – MARKET – TRENDS – DATA SCIENCE – STRATEGIES

Медіа дослідження та аналітика, огляд
українського ринку / огляд конкурентів, 
кількісний і якісний стратегічний аналіз

Маркетингові тенденції і вивчення споживчих
інсайтів / дослідження категорії та ринку / 
дослідження поведінки покупців / огляди 

Моделювання на основі даних брендметрика = 
економетричне моделювання / управління
E-COMMERCE

НАДАЄМО ІНТЕГРОВАНІ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ НА 
ОСНОВІ ДАНИХ



НАША КОМАНДА

ДЕНИС НИЗОВИЙ
MANAGING 
DIRECTOR

PEPSICO, NESTLE, GSK

LVMH, HYUINDAI, BAYER

ІРИНА МЕРТВІЩЕВА
CLIENT SERVICE DIRECTOR

P&G, PEPSICO, ABINBEV

10 РОКІВ
У ДОВІРІ КЛІЄНТІВ

ГАЛИНА АМОСОВА
PLANNING & BUYING DIRECTOR

NESTLE, L`OREAL, FERRERO

ОЛЕНА КУБЛАНОВА
ACCOUNT DIRECTOR

JDE, HENKEL, NUTRICIA

5 РОКІВ
У КЕРІВНИЦТВІ КОМАНДАМИ

L`OREAL, NISSAN, MCDONALDSMCDONALDS, HUAWEI, NEMIROFF

АРТЕМ КОРХОВИЙ
BUYING DIRECTOR

11 РОКІВ
У ТВ БАЇНГУ

FERRERO, CARLSBERG, BAYER

ГАННА МАРТИНЕНКО
NON TV HEAD

11 РОКІВ
У НОН ТВ ПЛАНУВАННІ

KYIVSTAR, DANON, J&J

12 РОКІВ 

У РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

НІКІТА БОЛДИРЕВ
DIGITAL STRATEGIST

ОЛЕКСІЙ ТРИПОЛЬСЬКИЙ
DIRECTOR OF STRATEGY

& ANALYTICS

ВОЛОДИМИР РУДКОВСЬКИЙ
DIGITAL DIRECTOR

5 РОКІВ
У СФЕРІ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ

5 РОКІВ
ІЗ АНАЛІТИКОЮ ТА ІННОВАЦІЯМИ

10 РОКІВ
У ДІДЖИТАЛ ПЛАНУВАННІ

20+ РОКІВ
ДРАЙВЕР РОЗВИТКУ РИНКУ



1 432
OMD OM 

Group 5GroupM
Ukraine

MD ПОЗИЦІЯ НА РИНКУ

Джерело: Ad Coalition, 2020

Топ Медіа груп по білінгам

1500880510
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Spark Foundry Optimum Media OMD OMD Media Direction Initiative UM

Havas Media Ukraine MediaCom Wavemaker Mindshare
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Publicis Groupe 
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Dentsu Ukraine



З 2013 МИ ЗБІЛЬШУЄМО ПРОДАЖІ, ЗМІНЮЄМО ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ І 
ЗАВОЙОВУЄМО СЕРЦЯ УКРАЇНЦІВ. І ВСЕ ЦЕ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ!



УСПІШНИЙ КЕЙС

Завдання

Реалізація

Результат

Виділити фактори впливу на дзвінки, щоб визначити, які канали комунікації
доцільно використовувати для збільшення вхідного потоку дзвінків

+8%

на кожен ТВ-рейтинг VS
попередня кампанія

+58%

загальний потенціал зростання
з дотриманням усіх рекомендацій

Застосування методу мат. аналізу для метрики «Вхідні дзвінки в Call Center»
Включення в модель параметрів, які вплинули на конверсію з медіа активності в 
дзвінки, а з них - в заявки та продажі
Формування підмоделі для контролю бізнес-задач

WARC Media Awards 2018: 
Бронза



Завдання

Реалізація

Результат

Формування попиту на фактично невідомі ігри, не маючи коштів їх прямо 
прорекламувати

Розробка з каналом «Піксель» окремої передачі «Ігравакі-познавакі», що складається з 
п'яти серій, по одній на кожну гру
Завдяки виділенню з рекламного клаттера та інтеграції в контент передач, домоглися
природного сприйняття ігор і підвищеної уваги до них
Відмова від стандартних спонсорських медіа проявів, які могли б зруйнувати нативне
сприйняття контенту передачі

зростання обсягу продажів
у лютому-квітні 2017

+2 

раза

збільшення пошукових запитів
за релевантними словосполученнями

охоплення основної ЦА 
за кампанію

>50%

УСПІШНИЙ КЕЙС



УСПІШНИЙ КЕЙС

Завдання

Реалізація

Результат

Донести до потенційних покупців з допомогою нестандартного розміщення, що
продукцію «Наша Ряба» роблять на совість

Залучення в проєкті «Мама-контроль» справжніх співробітниць Нашої Ряби, у яких є 
маленькі діти
Розповідь «як є» про виробництво і стали змістовним ядром нашого проєкту
Залучення Надії Матвєєвої - беззаперечний лідер думок серед жіночої аудиторії

дослідження IPSOS показало відсутність
гормонів і антибіотиків

збільшення обсягу продажів Effie Awards, 2016: Бронза



Завдання

Реалізація

Результат

Уповільнення / стабілізація ситуації з продажами, в результаті спонсорства 
команди Williams Martini Racing у Формулі 1, що продиктовано ребрендингом 
на глобальному рівні Martini

Для того, щоб не зруйнувати змістовну послідовність в глобальній кампанії, на 
передній план комунікації був виведений медійний амбасадор бренду - артист Іван
Дорн
У контенті кампанії акцент був перенесений на його особистість і стиль життя, 
цікавий для молоді так само, як і його творчість

УСПІШНИЙ КЕЙС

істотне уповільнення падіння обсягу,
на тлі падіння категорії вермутів

закріплення абсолютного лідерства в преміум-сегменті
категорії Sparkling Wines

Effie Awards, 2016: Бронза



Завдання

Реалізація

Результат

Запуск декількох продуктів на максимально вузьку аудиторію при обмеженому
бюджеті і нульовому знанні

зростання бізнес і комунікаційних показників,
більш ніж на третину перевищив заплановані

Розміщення на ТБ - ключовий канал комунікації
Розгалуження реклами двох саб-брендів по сітці розміщення і каналах таким чином, 
щоб вони не перетиналися і при цьому зберігали високу аффінітівность

успішний запуск, з урахуванням всіх
ускладнюючих факторів

УСПІШНИЙ КЕЙС

Effie Awards, 2015: Золото



УСПІШНИЙ КЕЙС

Завдання

Реалізація

Результат

Оптимізація медіа інвестицій

Збір інформації про продажі, активність конкурентів
Застосування власного підходу Brand Metrics
Визначення динаміки ефективності рекламного повідомлення
Розрахунок найбільш ефективної кількості рейтингів в тиждень

+20%

оптимізація FTA

+29%

конверсія дзвінків
в заявки на підключення

оптимізація
ТВ інвестицій

+9%

зростання продажів 
у конкретних регіонах

+3%

збільшення точності
щоденного прогнозу дзвінків

+3%

WARC Media Awards 2015: 
Shortlist



Завдання

Реалізація

Результат

Прогноз завантаження колл-центру, для подальшого ефективного управління
роботою і дзвінками

зростання кінцевих продаж, при істотно гірших
(порівняно з попередніми роками) зовнішніх умовах

Реалізація економетричної моделі Brand Metrics
Виявлення залежності вхідних дзвінків від обсягу та структури розміщення на ТБ 
протягом дня
Прорахунок відсотку відкладених дзвінків в залежності від часу виходу реклами
протягом доби і дня тижня
Коригування параметрів для досягнення більш високого індексу конверсії

зниження рівня «недозвонів» і «простоїв»

УСПІШНИЙ КЕЙС



Завдання

Реалізація

Результат

Відновлення впевненості консультантів в актуальності та певної статусності
продукції серед покупців
Демонстрація різноманітності та переваг продукції в різних ситуаціях її
використання

Інтеграція в популярне шоу «Холостяк», яка дала додаткову ексклюзивну
можливість: в процесі прямих продажів консультанти компанії могли 
використовувати відео епізоди проєкту ще до їх виходу в ефір

УСПІШНИЙ КЕЙС

збільшення обсягу продажів
у період дії каталогу

значне збільшення
кількості консультантів

Effie Awards, 2016: Бронза




