


«Ліга Лідерів України» - проста 
та прозора рейтингова програма 

спрямована на визначення 
гравців національного ринку, які 

досягли значних результатів і 
здобули довіру споживачів. 

Метою проекту є надання 
представникам ТОП позицій 
рейтингу вагомого та дієвого 
арсеналу PR-інструментів для 

просування бізнесу.

Водночас ми прагнемо долучити 
бізнеси країни до спільних 
добрих справ на користь 
суспільства. Адже суттєва 

частина довгострокової стратегії 
будь-якої компанії –  соціальна 

відповідальність. 



ЯК ПРАЦЮЄ РЕЙТИНГ 



ЯК ПРАЦЮЄ РЕЙТИНГ 

Організаційний 
комітет 

опрацьовує заявки 
від представників 

торгових марок 

*Вибірка є репрезентативна профілю населення країни, стратифікована за типом населеного пункту, 
регіону, квотна за статтю та віком. Метод збору інформації – онлайн-опитування. Цільова аудиторія: 

населення України у вiцi вiд 18 до 55 poків (окрім АРК та зони проведення ООС) та складає не менше 
1000 респондентів

Профільна 
маркетингова 

компанія, 
проводить 

опитування 
населення 
України* 

Дослідження 
вимірює рівень 
знання торгової 

марки, рівень 
попиту та визначає 

найсильніші 
бренди

Оповіщення 
громадськості 
про результати 

голосування



СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



Всі, без виключення, 
учасники «Ліги Лідерів» 
долучаються до програм 
«Клубу Добрих Справ». 

Інвестуючи у 
маркетингове 

дослідження та у промо 
програми, кожен учасник 

рейтингу робить свій 
внесок у благодійні акції 
та громадські ініціативи. 
На сторінці проекту ми 
розповідатимемо про 

діяльність клубу

На благодійні проекти 
буде перераховано 50% 

від вартості участі.



Соціальна відповідальність та небайдужість бізнесу - шлях до 
сильної держави та щасливих, захищених людей. Усі бажаючі 

можуть приєднатися до благодійних ініціатив,  
зв’язавшись з організаційним комітетом

gr.elena@choice-of-the-year.com.ua


ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЗНАКИ 
НА УПАКОВЦІ ТОВАРІВ



ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЗНАКИ 
НА УПАКОВЦІ ТОВАРІВ



Сертифікат з результатами всеукраїнського дослідження споживчих 
вподобань – 10 000 грн

Право використовувати відзнаку «Ліга Лідерів», на упаковці товарів та у 
промо матеріалах* - 25 000 грн

Вручення відзнаки учасника «Ліги Лідерів України» за високі досягнення 
у бізнесі 

Відеоінтерв’ю з переможцем в ефірі «Перший Діловий» в програмі 
«Діловий ранок»;

Фото та відео матеріали з вручення 

Вручення диплому учасника «Клубу Добрих Справ» за підтримку 
громадських ініціатив та благодійних проектів 

Вартість участі 50 000 гривень.
Членами клубу “Ліга Лідерів” стають лише компанії та 

бренди, що досягли найвищого рівня довіри споживача. Вони 
отримують можливість використати членство в клубі  

“Ліга Лідерів” задля інформування лояльних та потенційних 
клієнтів про свою потужну позицію на ринку. 

УЧАСНИК «ЛІГИ ЛІДЕРІВ» ОТРИМУЄ:

*Право використовувати знак обмежено двома роками – рік отримання і наступний.



КОНТАКТИ
Національний рейтинг  

кращих торгових марок «Ліга Лідерів» 

01001, Київ, вул. Хрещатик, 17, оф. 31

Тел.:  (044) 278-77-28, 230-26-19 

ligalideriv.com.ua
facebook.com/LigaLiderivUkraine

info@ligalideriv.com.ua   

ligalideriv.com.ua
https://www.facebook.com/LigaLiderivUkraine

