
ПРЕЗЕНТАЦІЯ  
КИЇВСЬКОГО МУНІЦИПАЛЬНОГО  
АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ  
І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА  
 



Фото 1933 року... 

Історія цієї будівлі написана часом. 

Київський муніципальний академічний театр опери і 

балету для дітей та юнацтва розташований в одній із 

унікальних палацових споруд, що входять до ансамблю 

старовинного Подолу. 

СЕРЦЕ ПОДОЛУ 



СЕРЦЕ ПОДОЛУ 

Зараз, коли Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного стали єдиною пішохідною зоною, 

саме повз театр пролягає більшість екскурсійних маршрутів та шлях киян на вхід до станції метро 

«Контрактова площа». 

Аудиторія. Родини з дітьми з достатком вище середнього. Власники автомобілів. 

Працівники та відвідувачі Подільської в місті Києві районної Адміністрації. Власники 

малого та середнього бізнесу. Топ менеджмент. Студентська еліта, викладачі та 

адміністрація одного із найпрестижніших вишів країни - Києво-Могилянської академії. 

Відвідувачі численної кількості ресторанів та фастфудів по вулиці Сагайдачного. 

Іноземці. Гості п'ятизіркових готелів Radisson та Fairmont. 



Вистави Київського театру опери і 

балету для дітей та юнацтва адресовані 

максимально широкій аудиторії. У 

першій половині дня йдуть вистави для 

дітей та підлітків, у другій половині дня – 

для дорослих і молоді. 

 

Під час вечірніх вистав глядацька зала  

переважно складається з дорослої 

публіки та молоді віком від 17 до 25 

років. 

 

Часто на виставах театру присутні 

глядачі з інших міст України, заздалегідь 

запланувавши відвідування нашого 

театру разом із туристичними 

екскурсіями Києвом. 

 

СІМЕЙНИЙ ТЕАТР 



За сезон (9 місяців) театр відвідує близько  

85 000 глядачів 
СІМЕЙНИЙ ТЕАТР 



ЗАЛИ ТЕАТРУ 

Основна зала налічує 444 місця. 

 

АРТ-сцена налічує 122 місця. 

 



РЕБРЕНДИНГ ТЕАТРУ 

У 2019 році в театрі відбувся ребрендинг та репозиціонування. Зміни торкнулися не лише 

глядацьких зон театру, але й логотипу та візуального сприйняття.  



Колектив театру разом з управлінським та 

технічним персоналом складає понад 350 

осіб.  

  

Оперна і балетна трупи, оркестр та хор 

разом втілюють глобальні задуми режисерів.   

Концерт «Нові мелодії Різдвяної ночі» 

УНІКАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ 



Розмаїтість репертуару 

демонструє не лише високу 

фахову підготовку кращих 

артистів, 

а й можливість продукувати 

справжні мистецькі знахідки.  

 

Дитячий мюзикл «Пригоди Гекльберрі Фінна» 

УНІКАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ 



Прем’єри Київської опери щороку стають 

номінантами та володарями престижних 

театральних премій. Цього року — це 

«Київська Пектораль» та «GRA». 

Опера «Весілля Фігаро» 

УНІКАЛЬНИЙ КОЛЕКТИВ 



 

Нішевість та експериментальність у постановках, сценографії 

та хореографії є ключовими векторами, за якими розвивається наш 

театр. 

Балет «Історіі у стилі Танго» 

СУЧАСНИЙ РЕПЕРТУАР 



Прем’єри театру – безперечна подія в 

культурному житті Києва, тому на них 

завжди присутні медійні особи, 

представники влади та бізнес-еліти.  

Опера «Весілля Фігаро» 

СУЧАСНИЙ РЕПЕРТУАР 



 



ПОЛІГРАФІЧНА ПРОДУКЦІЯ  



ГЛЯДАЦЬКІ ЗОНИ 

Приміщення, які «зустрічають» глядача у Київській опері — 

це центральний вхід та центральне фоє. Саме тут 

відбувається інтерактив, грають музиканти, проводяться 

флешмоби. Саме тут місце основних тематичних фотозон.  

 

Друге фоє більш просторе, виконане в єдиній стилістиці, тут 

розташовані фото солістів та артистів балету, панно з 

фрагментами вистав, мініекспозиції з макетами до 

спектаклів. 

 

У самому «серці» фоє розташована головна брендована 

фотозона Київської опери: це не лише місце для ефектного 

фото, а й простір зустрічі з артистами після вистави.  



 



СУВЕНІРНА КРАМНИЦЯ 
Київська опера набуває популярності і після свого очікуваного ребрендингу, який ще продемонструє свої прояви у 

зовнішньому оформленні будівлі. Для поціновувачів та для адміністративного представництва було розроблено 

ряд сувенірної продукції та брендованих матеріалів, що будуть доступні для придбання вже цього року.  



Пропозиція співпраці 



 

 Ексклюзивне представлення продукції Генерального партнера у 

точках продажу приміщень театру 

 Розміщення логотипу партнера на афішах театру (розміщених 

згідно адресної програми по м. Києві) 

 Інформація від партнера на програмках (зворотній бік), 

лифлетах, запрошеннях на виставу 

 Нативна реклама – представлення бренду у соціальних 

мережах, в PR-матеріалах, в тому числі, у радіоверсіях чи на 

телебаченні 

 Розміщення інформаційних стійок у касовій зоні 

 Brand-wall у фоє/фото-зона у фоє/промо акція чи інтерактив з 

відвідувачами (має відповідати тематиці вистави) 

 Відеоролик на 2-х моніторах у фоє (4 рази на годину) в день 

вистави 

 Розміщення інформації про генерального партнера на сайті та 

на сторінці у facebook 

ПАКЕТ 

ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

Вартість внеску: 300 000 грн. / рік (без ПДВ) 



 Розміщення логотипу на афішах театру, розміщених 

згідно адресної програми по м. Києві 

 Надання можливості ексклюзивного висвітлення 

бекстейджу репетицій театру 

 Розміщення інформаційних матеріалів партнера на 

стійках у касовій зоні 

 Відеоролик на моніторі у фоє (4 рази на годину) у день 

вистави 

 Розміщення логотипу інформаційного партнера на 

Brand-wall у фоє 

 Розміщення інформації про інформаційного партнера 

на сайті та на сторінці у facebook (участь у спільних 

акціях) 

ПРОПОЗИЦІЇ 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА 



 Розміщення логотипу партнера на рекламі одного з 

обраних спектаклів, розміщення афіші згідно адресної 

програми по м. Києві. 

 Розміщення логотипу на Brand-wall у фоє 

 Фото-зона у фоє, можливість проведення інтерактиву з 

відвідувачами театру 

 Відеоролик на моніторах у фоє (4 рази на годину) у день 

вистави 

 Розміщення інформації на сайті та на сторінці у 

facebook 

ПРОПОЗИЦІЇ 

ДЛЯ ПАРТНЕРІВ 

Вартість внеску: 50 000 грн. / рік (без ПДВ) 



ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОЯВУ 

 Присутність партнера на сайті Київської опери – 

головний слайдер 

 Розміщення ролл-апу чи промо стійки у головному фоє 

 Розміщення власноі фотозони  

 Брендування місць загального користування: гардероб, 

2 приміщення глядацьких зон 

ПАКЕТ 

ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 



 Розміщення логотипу Генерального 

партнера на головному банері балкону 

театру 

 Розміщення реклами Генерального 

партнера на банерах та сітілайтах 

театрального фасаду (центр міста)  

 Розміщення ролл-апу в прикасовій зоні  

 Розміщення відеоматеріалів на моніторах 

театру  

 Ексклюзивний продаж  продукту 

Генерального партнера в кафетеріях 

театру з можливістю встановлення 

брендованого холодильного обладнання 

 Можливість встановлення власноі 

фотозони або інтерактиву 

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОЯВУ 

ПАКЕТ 

ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРА 



https://kyivoperatheatre.com.ua/ 

 

https://www.facebook.com/KyivOperaTheatre/ 

 

https://www.instagram.com/kyiv_opera_theatre/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrzbGIAzJPMuzTBQ8zYqu6Q 

 

 
 

вул. Межигірська, 2 

ст. метро «Контрактова площа» 

 

Контакти директора – художнього 

керівника театру: 

+38-050-311-28-61 

+38-044-425-30-15 
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