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Discover the truth

Out-Of-Home кампанія банку Klarna відбулася на 

муралах в Лондоні, Манчестері, Ліверпулі і Бірмінгемі. 

Разом з художником Ігнасі Монреалем, відомим своєю 

співпрацею з Gucci, Vogue і Netflix, була створена серія 

Out-Of-Home творів мистецтва. Сім сюжетів засновані 

на помилкових уявленнях про роботу Klarna, які 

обговорюються в ЗМІ. Кожний мурал містить QR-код. 

Після сканування камерою смартфона споживачі 

направляються в цифрову галерею і віртуально 

занурюються в картини. Для кожного твору мистецтва 

ставиться завдання «Руйнівник міфів», а відповіді 

приховані в візуальних ефектах всередині картини. В 

учасників гри є шанс виграти один з чотирьох 

фантастичних призів.

Великобританія, травень 2021

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/klarna_discover_the_truth

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/klarna_discover_the_truth
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Burger King: Smoke Trails

Burger King не перестає дивувати! Out of home постери

містять QR-коди, при скануванні яких активується

Instagram маска, що вказує на найближчий заклад 

Burger King віртуальною доріжкою з диму

Великобританія, травень 2021

https://adsofbrands.net/en/ads/burger-king-smoke-trails/13279

https://adsofbrands.net/en/ads/burger-king-smoke-trails/13279
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Samsung і D’strict з водоспадом на Таймс-сквер

27 липня туристи й жителі Нью-Йорка отримали 

дивовижний досвід: відвідувачі Таймс-скверу 

перенеслися у цифровий океан з гіперреалістичними

хвилями та водоспадами висотою понад 100 метрів.

Вистава стала можливою завдяки партнерству двох 

південнокорейських компаній з метою познайомити 

глядачів усього світу з цифровим мистецтвом. 

Інсталяція складається з чотирьох вертикальних 

екранів загальною висотою 110 м і площею понад 1081 

кв. м.

США, липень 2021

https://news.samsung.com/global/video-serenity-in-the-city-that-never-sleeps-samsung-smart-led-signage-brings-nature-to-times-square

https://news.samsung.com/global/video-serenity-in-the-city-that-never-sleeps-samsung-smart-led-signage-brings-nature-to-times-square


Monday, 08 November 2021P.  6

Ziploc з грядками в сітілайтах

Щоб продемонструвати ефективність Ziploc у 

збереженні свіжості продуктів, BBDO створили 

гігантські пакети Ziploc зі справжніми свіжими 

продуктами всередині. Максимально свіжими! Прямо 

на грядці! Зовнішня реклама, створена BBDO (Китай) 

для Ziploc.

Китай, червень 2021

https://campaignbriefasia.com/2021/06/15/bbdo-shanghai-demonstrates-the-effectiveness-of-ziploc-bags-via-fresh-outdoor-campaign/

https://campaignbriefasia.com/2021/06/15/bbdo-shanghai-demonstrates-the-effectiveness-of-ziploc-bags-via-fresh-outdoor-campaign/
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Out-Of-Home кампанія третього сезону серіалу Narcos

Out-Of-Home кампанія, що розбурхує уяву, для серіалу 

Narcos в Парижі. Тумби на Єлисейських полях 

перетворилися на гігантські пісочні годинники, 

наповнені нібито кокаїном, які ілюстрували зворотний 

відлік в останні дні до світового старту третього сезону 

Narcos.
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Out-Of-Home кампанія для стрічки «The Tomorrow War»

Моторошна, провокаційна та розбурхуюча уяву OOH-

кампанія для скандинавського запуску фільму Amazon

Prime «The Tomorrow War», для якої було ретельно 

відібрано певні носії, розташовані попереду знакових 

скандинавських пам'яток. 

Сюжети демонструють наслідки атаки інопланетян у 

2051 році, про яку, власне, йдеться у стрічці. 

У кампанії було задіяно локації в Данії, Фінляндії, 

Норвегії та Швеції – від ратуші в Копенгагені до 

Арктичного собору в Тромсьо. 

Агентство SMALL допомогло Amazon Prime

проілюструвати, як би виглядали знамениті 

скандинавські пам'ятки, якщо б їх було знищено у 

майбутньому пришельцями з іншої планети. 

Зовнішня реклама, створена компанією SMALL (США) 

для Amazon Prime.

Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, липень 2021

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/amazon_prime_the_tomorrow_war_the_tomorrow_billboards

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/amazon_prime_the_tomorrow_war_the_tomorrow_billboards
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On-line трансляція старту Джеффа Безоса в космос на 

цифрових рекламних щитах

Out-Of-Home все частіше згадується поряд з 

найінноваційнішими подіями та постатями.

Старт Джеффа Безоса в космос на літальному апараті

компанії Blue Origin можна було спостерігати на 

цифрових рекламних щитах в Нью-Йорку, ПАРАДАЙС і 

Торонто.

Компанія Branded Cities, власник рекламних щитів у

великих містах Північної Америки, уклала угоду з Blue

Origin про пряму трансляцію всього запуску. Подію 

можна було спостерігати поряд з будівлею Томсон 

Рейтер, що на Таймс-сквер у Нью-Йорку, біля ТРЦ 

Harmon Corner в ПАРАДАЙС (Невада) і на площі Янг-

Дандас в Торонто.
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Out-Of-Home кампанія для Stella Noir з люмінесцентними фарбами

Out-Of-Home кампанія для Stella Noir з 

люмінесцентними фарбами, які проявляються після 

заходу сонця. Малюнки на щитах були невидимі вдень 

і оживали тільки вночі, символізуючи дух вечірніх 

розваг. 

Зовнішня реклама, створена WILD Fi, Уругвай для 

Stella Artois.

Уругвай, липень 2021

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/stella_artois_stella_noir

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/stella_artois_stella_noir
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Out-Of-Home кампанія для морозива Nuii

Out-Of-Home кампанія для морозива в Іспанії. Ідеальні час та місце. Потерпаюча від спеки на вулиці ЦА максимально лояльна 

до рекламного повідомлення
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Out-Of-Home соціальний артпроєкт від Avon

Оригінальний Out-Of-Home проєкт, який не тільки порушує важливі 

соціальні питання та працює на бренд ініціатора, а ще й прикрашає 

міський ландшафт – все, як ми любимо!

На території Національного центру «Український дім» презентували 

скульптуру Nova, створену за ініціативи компанії Avon. 

79% українок стикаються з гендерними стереотипами, про що 

свідчать дані  Всеукраїнського дослідження жінок в Україні, отримані 

Avon разом з Kantar. Найчастіше такі упередження стосуються 

вибору між кар’єрою й родиною, де суспільство наголошує 

насамперед на родинному обов’язку. 

Тому Avon зініціювала артпроєкт, покликаний привернути увагу до 

проблеми стереотипів суспільства щодо жінок і допомогти жінкам 

зруйнувати ці стереотипи.
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AR-маршрут куточками Швеції на вулицях Києва

Out-Of-Home кампанія для поки недосяжної, але такої 

близької нам Швеції – пішохідний AR-маршрут 

куточками Швеції на вулицях Києва. Кожна з шести 

інтерактивних зон присвячена одній з цінностей, які 

об’єднують українців і шведів: екологічності, рівності, 

інноваційності, різноманітності, інклюзивності, 

дружності. Яскравий проект від креативної агенції 

ANGRY та посольства Швеції в Україні. 
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Інформаційна кампанія, присвячена вакцинації

Out-Of-Home інсталяція “Проєкція можливостей”, 

розташована на вулиці Хрещатик навпроти КМДА, 

розповідає про переваги щеплення від COVID-19. 

Кожен перехожий може зайти у білу циліндричну 

конструкцію з прорізаними в ній написами 

«Обіймайся», «Подорожуй», «Живи», «Торкайся», 

«Цілуйся», «Вривайся», «Знайомся», «Втілюй». Проєкт 

створено агенцією Postmen разом з дитячим фондом 

ООН (UNICEF), Міністерством охорони здоров’я та 

КМДА за підтримки USAID. Естетична соціально-

корисна кампанія – все, як ми любимо! Дякуємо 

авторам!

Київ, серпень 2021

https://mmr.ua/show/proyekcziya-mozhlivostej-informaczijna-kampaniyu-prisvyachena-vakczinacziyi

https://mmr.ua/show/proyekcziya-mozhlivostej-informaczijna-kampaniyu-prisvyachena-vakczinacziyi
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Всеукраїнська кампанія на підтримку вакцинації «Захищені» 

Всеукраїнська кампанія на підтримку вакцинації 

«Захищені» #захищені – це герої, які через власні 

історії мотивують інших українців вберегти себе від 

COVID-19. 

Герої промовляють за допомогою різних інструментів 

Out-Of-Home – білбордів, сітілайтів та LED-екранів 

різних міст. Також реалізована серія інтерактивних 

інсталяцій: дзеркала для фото, які повторюють віжуали

#захищених та дають відвідувачам можливість 

«відмітити» у соцмережах свою вакцинацію; портрети 

героїв, які можуть розповісти свою історію всім охочим.

Інструменти кампанії були підібрані таким чином, щоб 

мати високе охоплення в усіх регіонах України та 

посилити сприйняття вакцинації як соціальної норми.

Україна, серпень 2021

https://mmr.ua/show/zahishheni-vseukrayinska-kampaniya-na-pidtrimku-vakczinacziyi

https://mmr.ua/show/zahishheni-vseukrayinska-kampaniya-na-pidtrimku-vakczinacziyi
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Київський Кит – унікальна прогресивна медіаскульптура

На столичному  ВДНГ з'явився Київський Кит –

унікальна прогресивна медіаскульптура, подібних в 

Україні ще не було. Проєкт покликаний привернути 

увагу українців до проблем довкілля, надихнути на 

сортування і переробку відходів та свідоме споживання 

ресурсів землі.

Пластик на скульптуру Київського Кита збирали 

впродовж 6 місяців. Активісти брали участь в очищенні 

скверів, парків, річок Либідь та Дніпро. Також до 

проєкту долучились учні 25 київських шкіл.

Київ, вересень 2021

https://sostav.ua/publication/na-stolichnomu-vdng-z-yavivsya-ki-vskij-kit-89732.html?fbclid=IwAR1uy--LxSmcmfXhJnDwa3c8_GEkI8gwc06028tQhBrAcKC-

zsO140Kknsc

https://sostav.ua/publication/na-stolichnomu-vdng-z-yavivsya-ki-vskij-kit-89732.html?fbclid=IwAR1uy--LxSmcmfXhJnDwa3c8_GEkI8gwc06028tQhBrAcKC-zsO140Kknsc
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«Дженга» на Контрактовій площі

У Києві на Контрактовій площі збудували 

шестиметрову «Дженгу», щоб привернути увагу до 

однієї з найбільш замовчуваних проблем в Україні –

психічного здоров’я чоловіків.

Вона складається з блоків-елементів, на яких 

прописані звичні для чоловіків проблеми, а також 

відмовки, якими прийнято ці проблеми маскувати. Це 

символічна ілюстрація вразливої психіки українських 

чоловіків, які не говорять про переживання, тримають 

все в собі, залишаючись сам на сам із проблемами. І, 

очевидно, рано чи пізно така конструкція має 

зруйнуватись, що є прямою аналогією з ментальним 

здоров’ям чоловіків, яке не буде міцним, якщо ним не 

піклуватись.

Соціальні кампанії у зовнішній рекламі не залишають 

байдужими та мають значний вплив на ЦА.

Київ, вересень 2021

https://mmr.ua/show/najvishha-u-sviti-dzhenga-privernula-uvagu-do-psihichnogo-zdorov-ya-

cholovikiv?fbclid=IwAR1iwbmoA7rh_L_xiT__fbp5cAZfSsPuzAbOYm8LHo5kHjt0L9tKsdixNLo

https://mmr.ua/show/najvishha-u-sviti-dzhenga-privernula-uvagu-do-psihichnogo-zdorov-ya-cholovikiv?fbclid=IwAR1iwbmoA7rh_L_xiT__fbp5cAZfSsPuzAbOYm8LHo5kHjt0L9tKsdixNLo
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