проект

МОЛОДІЖНИЙ ХАБ
м. Вознесенськ

стань частиною молодіжного руху

Створити молодіжний простір, де молодь зможе мати свій власний куточок для ідей,
працювати в команді над створенням проектів, які б робили наше місто більш цікавим та
молодіжним.

www.fabryka.fun

Організатором та генеральним партнером проекту «Молодіжний Хаб» в м.
Вознесенськ - являється ГО «Фабрика Настрою»

ІДЕЯ ПРОЕКТУ
ОРГАНІЗАТОРИ. ЦІЛІ

ЦІЛЬ
Проект - не коммерційний. Ми вкладаємо в створення Молодіжного Хабу - свій час, свої гроші та
уміння.
— Навіщо це нам? —
Над проектом працюють люди, які планують жити в своєму місті. Реалізація таких проектів - дає
вибір молоді, як проводити свій час. Робить життя в нашому місті більш комфортним та сучасним.
— Чому підключаємо партнерів? —
Це спільна справа. Спільна справа для тих, хто розуміє, що не створюючи кращі умови, ми
залишаємося в минулому і в місті, яке не має майбутнього.
Залучення більшої кількості людей до проекту - дасть змогу швидше почати реконструкцію будівлі

БУДИНОК ПО ВУЛ. ПУШКІНСЬКІЙ, 19
колишня Вечірня школа
Ми отримали в оренду даний будинок, який плануємо переробити в Молодіжний Хаб
(простір, центр). Загальна площа будинку: 140 м2

ЩО ТАКЕ МОЛОДІЖНИЙ ХАБ ?
Для чого він потрібен?
Це місце де молодь може безкоштовно навчатися новому, обєднуватися для реалізації
молодіжних ідей, проектів.

На фото: загальний стан будівлі (фасаду та інтер’єру) на 2020 рік.
В Молодіжному хабі плануємо зробити:
кімнату для проведення різних навчальних тренінгів, майстер-класів, вивчення іноземних
мов тощо
туристично-інформаційний центр
кімнату для творчості
кімнату з відкритим простором для відпочинку та спілкування
кухонну кімнату
хостел на декілька місць для прийому представників молодіжних організацій з інших міст
санвузол
крутий приклад реалізованого Молодіжного Хабу у Луцьку - дивитися

Фото з реалізаваного Молодіжного Хабу в Хмельницькому:

ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ
ПРОДУКТ В ОБМІН НА ГРОШІ

БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ

Hypemask - продукт, який ми маємо за ціль перетворити на
гроші, та вкласти в реконструкцію Молодіжного Хабу в
нашому місті.

Якщо людині не потрібен продукт, вона може підтримати нас
внеском.

Ми розглядаємо продаж масок не як ціль, а як інструмент.
Якщо ви маєте свій продукт і хочете виручені кошти
направити на проект Молодіжного Хабу - це можливо.
Ми можемо розробити маркетингову стратегію для його
продажу.

магазин

Внесок може бути:
Разовий - людина один раз перераховує певну сумму на наш
рахунок.
Щомісяця - людина вказує сумму, яка кожного місяця буде
автоматино списуватися з її рахунку в підтримку проекту.

зробити внесок

ВАРІАНТИ ПАРТНЕРСТВА
МЕХАНІКА ДІЙ
сайт підтримки проекту: www.hypemasks.shop

ФУНКЦІЇ

ТОРГІВЕЛЬНА ТОЧКА /
СКЛАД

продаж продукції та видача
замовлень куплених через інтернет

ЩО НЕОБХІДНО?

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

ЧИ МОЖУ Я ЗАРОБИТИ
ГРОШІ ?

РЕКЛАМА

1. Ми розміщуємо Логотип вашого бренду
Ви рекламуєте проект Молодіжного
на сайті www.hypemasks.shop в розділі має бути місце продажу та місце
Хабу та продаєте продукцію тим, хто
Партнери
зберігання 6 видів hypemasks по 50
Так. Ми надаємо спеціальні ціни і ви
вирішив підтримати проект
2. Вказуємо вашу соціальну сторінку в усіх
шт кожного виду (загалом 300 шт)
маєте додатковий прибуток з кожної
наших публікаціях, як партнера проекту
Якщо, людина прийшла забрати
проданої hypemask
3. З вашого боку ви інформуєте про проект
своє інтернет замовлення - видаєте
в своїх соціальних мережах з позначками
Загальна кількість - обговорюється
продукцію згідно чеку.
нашої соціальної сторінки

1.

ІНФОРМАЦІЙНА
ТОЧКА

Інформування жителів міста про
проект Молодіжного Хабу за
допомогою нашого Інформаційного
буклету

Розміщуєте наш Інформаційний
буклет в своєму закладі / офісі
тощо.

Ви інформуєте людей долучитися
гроші ні
до проекту створення Молодіжного
Але отримаєте додаткову аудиторію
Хабу - презентуючи Інформаційний
в своїх соціальних мережах
буклет.

Ми розміщуємо Логотип вашого бренду
на сайті www.hypemasks.shop в розділі Партнери (Інформаційні партнери)
2. Вказуємо вашу соціальну сторінку в усіх
наших публікаціях, як партнера проекту
3. З вашого боку ви інформуєте про проект
в своїх соціальних мережах з позначками
нашої соціальної сторінки

1.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

інформування жітелів міста через
соціальні мережі, мессенджери
тощо

Ми надаємо вам контент, який ви
Робите перепости та створюєте
гроші ні
розміщуєте в себе на інтернет
окремі публікації, які відносяться до
Але отримаєте додаткову аудиторію
ресурсі. Активно підтримуєте проект
проекту Молодіжного Хабу
в своїх соціальних мережах
в соцмережах.

Ми розміщуємо Логотип вашого бренду
на сайті www.hypemasks.shop в розділі Партнери (Інформаційні партнери)
2. Вказуємо вашу соціальну сторінку в усіх
наших публікаціях, як партнера проекту
3. З вашого боку ви інформуєте про проект
в своїх соціальних мережах з позначками
нашої соціальної сторінки

ІНФОРМАЦІЙНІ БУКЛЕТИ
ЧАСТИНА №1

ЧАСТИНА №2

Призначення:
Частина №1: - інформує про проект Молодіжного
Хабу і його функції. Показує будівлю, яка
планується під створення МХ та приклад дизайну,
який може бути реалізовано.
QR код - має посилання на сторінку, де людина
може зробити благодійний внесок.
Частина №2: - інформує про варіанти участі і
підтримки проекту Молодіжного Хабу через
купівлю hypemask.
QR код (верхній) - має посилання на сайт
www.hypemasks.shop, де можна купити
продукцію.
QR код (нижній) - має посилання на сторінку
hypymasks в соціальній мережі Instagram

Додатково:
інформаційний буклет надаєтся в ламінованому вигляді в
форматі А4 з двостороннім друком.

куратор проекту:
Надія
+38 066 829 7255

