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VisaConfidential

Цю презентацію представляють вам винятково як клієнтові Visa International. Ознайомившись з нею, ви визнаєте, що інформація (далі — Інформація), яку містить презентація, конфіденційна.
Ви зобов’язуєтеся зберігати конфіденційність Інформації й не використовувати її з жодною іншою метою, окрім як партнер з переговорів Visa International.

Щоб далі співпрацювати з Visa International, Інформацію допустимо поширювати тільки всередині вашої організації обмеженому колу осіб у службових потребах. Повідомляємо, що
Інформація може містити істотну непублічну інформацію, як це визначає федеральне законодавство США про цінні папери. До того ж купівля або продаж цінних паперів Visa Inc., з огляду на
володіння такою інформацією, буде порушенням застосовного федерального законодавства США про цінні папери.

Ця презентація може містити «прогностичні заяви», як їх визначає закон про цінні папери (США, 1933) з урахуванням наступних змін. Додатково всі прогнози в її основі належать до
«прогностичних заяв». Вони містять, але не обмежуються заявами про деякі завдання Visa, прогнози, зважаючи на коригований прибуток на акцію, дохід, кориговану операційну маржу, обіг
вільної готівки, показник зростання цих та інших економічних величин. За своєю природою «прогностичні заяви»: (i) застосовні тільки на дату заяви, (ii) не гарантують майбутніх результатів і (iii)
підпадають під ризик похибки, унаслідок чого фактичні результати можуть істотно відрізнятися від «прогностичних заяв». Будь ласка, не сподівайтеся невиправдано на такі твердження, які
стосуються лише дати цієї презентації. Visa не переглядатиме й не оновлюватиме «прогностичних заяв», тільки якщо це буде її обов’язком відповідно до законодавства США про цінні папери.

Усю Інформацію надано «як є» винятково з інформаційною метою. Visa International не відповідає за будь-які інформаційні помилки, неповноту, зволікання або будь-які дії, вчинені залежно
від даних, що містяться тут.

Вивчення окремих випадків, статистика, дослідження й рекомендації надані «як є» і призначені лише з інформаційною метою; на них не треба покладатися для надання консультацій з
операційних, маркетингових, юридичних, технічних, фінансових питань, аспектів оподаткування тощо. У процесі реалізації будь-якої нової стратегії або практики, будь ласка, зверніться до
вашого юридичного консультанта з метою визначення того, які закони й правила можна застосувати до вашої конкретної ситуації. Реальні витрати, економія й переваги, що дістають унаслідок
виконання будь-яких рекомендацій або програм, можуть варіюватися, зважаючи на конкретні потреби вашого бізнесу та вимоги програми. За своєю природою рекомендації не гарантують
майбутніх показників або результатів діяльності. Щодо них можуть бути ризики, невизначеності й припущення, які складно спрогнозувати або оцінити. Ми зробили припущення, зважаючи на
наш досвід і розуміння історичних тенденцій, нинішніх умов, очікуваних у майбутньому подій, а також інших факторів, які, на нашу думку, стосуються ситуації, яку розглядаємо. Щодо
рекомендацій можуть бути ризики й невизначеності, здатні призвести до того, що нинішні та майбутні результати й тенденції суттєво відрізнятимуться від припущень або рекомендацій.
Компанія Visa не відповідає за використання Вами Інформації, що міститься в цьому документі (зокрема помилки, пропуски, неточності або несвоєчасність будь-якого характеру) або за будь-
які припущення чи висновки, які Ви можете зробити у зв'язку з її використанням. Компанія Visa не надає ніяких гарантій, очевидно виражених або таких, що мають на увазі, та відверто заявляє
про відмову від надання гарантій придатності з конкретною або комерційною метою, будь-якої гарантії відсутності порушень прав інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб, будь-якої
гарантії того, що інформація відповідатиме вимогам клієнта, або якої-небудь гарантії того, що Інформація актуальна й не міститиме помилок.

Компанія Visa не відповідає перед клієнтом або будь-якими третіми особами за будь-які збитки, зокрема, але не тільки, за будь-які реальні, опосередковані, випадкові або штрафні збитки, а
також за будь-які збитки у зв’язку з втратою прибутку, тимчасовим зупиненням діяльності, втратою ділової інформації або за інші грошові втрати.

ЗАЯВА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЇ
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Про кампанію

01

Загальна інформація

01 [зміст]
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Про партнерство з FILM.UA

Visa прилучилася до масштабного історичного кінопроекту «Захар Беркут». Для компанії Visa важливо здійснювати мрії своїх клієнтів, 
тому в межах співпраці з FILM.UA Visa подарує всім охочим незабутні емоції та, головне, неповторний досвід — можливість опинитися в 
неймовірному світі кіно в ролі актора. Тепер Visa й FILM.UA зможуть об’єднати українців не тільки за допомогою інноваційних платіжних 
вирішень, а й за допомогою емоцій, сили та неповторної чарівності світу кіно. 

Назва кампанії: «Подорож у захопливий світ кіно завдяки Visa та FILM.UA».

Мета: Дати можливість українцям побачити українське кіно зсередини й дістати роль у новому кінопроекті.

Ми хочемо, щоб українці позмагалися за кінопризи й відчули незабутні емоції, беручи участь у кінопробах Visa та FILM.UA.

Період акції: З 9 вересня до 8 листопада 2019 року.

Працівники банку можуть брати участь у кампанії й вигравати!

Загальна інформація
Про кампанію
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Основний макет кампанії
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Промосайт

02 [зміст]

• Як узяти участь
• Кінопризи й етапи
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Головна сторінка 
Тут міститься основна інформація про партнерський 
проект Visa та FILM.UA.

Основна інформація про акцію, кінопризи, механіку, 
найкращі відео учасників для голосування й участі.

Галерея відео учасників
Тут є відео всіх учасників акції за рейтингом: від 
найбільшої кількості голосів до найменшої. 

Підтримати улюблені відео, поділитися ними з
друзями в соцмережах Facebook, Instagram і стежити 
за рейтингом учасників.

visa.film.ua
Промосайт кампанії

Сайт на етапі налаштування до 08.09.2019 й працює в тестовому 
режимі в десктопній версії: http://visa.cms-solutions.net/

Із запитаннями й пропозиціями просимо звертатися до 
natalia.kovtun@havasengage.com.ua

Мобільна версія в роботі

http://visa.cms-solutions.net/
mailto:natalia.kovtun@havasengage.com.ua
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Як взяти участь в Акції?
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Квитки на допрем’єрний
показ фільму «Захар 
Беркут»

Визначення переможців за відео
з найвищим рейтингом

01.10.2019 − 5 переможців по 2 
квитки 

Екскурсії у центр 
українського кіно – на 
кіностудію FILM.UA

Визначення переможців за відео
з найвищим рейтингом

18.10.2019 − 7 переможців

Фотосесії в образах 
героїв фільму «Захар 
Беркут»

Визначення переможців за відео
з найвищим рейтингом

25.10.2019 − 4 переможця

Головному переможцю –
роль у новому 
кінопроекті FILM.UA

Визначення переможців
комісією FILM.UA Group

14.11.2019 − 1 головний 
переможець

та етапи визначення переможців
Кінопризи
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Канали комунікації та 
матеріали

03 [зміст]

Комунікаційні матеріали для банку
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Медіапідтримка

• Контекстна реклама в соціальних 
мережах

Власні канали 
комунікації Visa 

• Facebook
• Instagram
• Сайт visa.com.ua 
• Сайт visa.film.ua — окремий сайт, 
присвячений акції

Банк. Готові 
комунікаційні матеріали

• Банери для вебсайту
• АТМ — заставка для банкомата
• EDM — електронний лист до 

клієнта
• SMS-повідомлення
• Facebook image і video post
• Instagram image і video post

Visa й Банки
Канали комунікації
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Комунікаційні матеріали для банку

Банери для веб-сайту (300*300б 500*833б 1458*188) АТМ-заствки (1024*768, 800*600)

Матеріали доступні за посиланням 
Посилання активне до 09.09 https://we.tl/t-akZ5QJqBu2

https://we.tl/t-akZ5QJqBu2
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Текст SMS -повідомлення 

(Українська)

Агов! Знімайся в кіно разом з Visa. Подробиці на 
сайті visa.film.ua

Visa разом з FILM.UA відчиняє дивовижний світ 
кіно! Подробиці на сайті visa.film.ua

(Latin)

Ahov! Znimaisia v kino razom z Visa. Podrobyzi na saiti
visa.film.ua

Visa razom z FILM.UA vidchyniaie dyvovyzhnyi svit
kino! Podrobytsi na saiti visa.film.ua

Лист до клієнта (EDM)
Комунікаційні матеріали для банку
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Ви прагнете яскравих вражень?

Ми проведемо в захопливий світ кіно!

Visa разом з FILM.UA допоможе вам опинитися по 
той бік екрана. Бери участь в акції й отримуйте 
неймовірні кінопризи.
Головний приз — зйомка в новому кінопроєкті.

Подробиці на сайті visa.film.ua

Facebook post
Комунікаційні матеріали для банку

http://visa.film.ua
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Бекстейдж
Комунікаційні матеріали для банку

Відео 2 Відео 3Відео 1

Коли публікуєте в соцмережі відео 
бекстейджу в постах, будь ласка, додавайте 
гештеґи
#VISAЗахарБеркут #VISAfilmua
#VISAуСвободіМояСутність #ЗахарБеркут
#уСвободіМояСутність #filmua
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бекстедж
Комунікаційні матеріали для банку

Відео 4 Відео 5 Відео 6

Публікуючи в соцмережі відео бекстейдж в 
постах прохання додавати хештеги
#VISAЗахарБеркут #VISAfilmua
#VISAуСвободіМояСутність #ЗахарБеркут
#уСвободіМояСутність #filmua
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Питання та відповіді

04 [зміст]
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Питання та відповіді
Q&A

•Яким є період проведення Акції?
Акцію проводять у період з 00:00:00 години 9 вересня 2019 року до 15:00:00 години 8 листопада 2019 року за київським часом. 

•Де проводять Акцію?
Акцію проводять на території України (окрім територій, що визнано тимчасово окупованими, зокрема території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь) й у мережі 
Інтернет на сайті http://visa.film.ua.

•Чи можу я взяти участь в Акції, якщо мені ще немає 18 років?
Узяти участь в Акції можуть лише повнолітні.

•Коли й де відбуватиметься допрем’єрний показ?
Допрем’єрний показ відбудеться 7 жовтня у Львові та 9 жовтня у Києві (точні час і місце повідомлять додатково). Під час показу будуть присутні представники знімальної 
групи (режисер і продюсер), а також актори, які знімалися у фільмі «Захар Беркут». 

•Якщо я виграв (-ла) квитки на допрем’єрний показ, чи продовжую далі участь в Акції?
Так! Кількість голосів зберігається після кожного етапу розіграшу. Тож у вас є нагода виграти Головне Заохочення — роль в одному з проектів виробництва групи FILM.UA 
— у разі, якщо ваше відео отримає найбільшу кількість голосів і потрапить у двадцятку відео з найбільшою кількістю голосів на 8 листопада 2019 року (15:00:00). 
Претендента на отримання Головного Заохочення обиратиме комісія, яку створено з представників Технічного Партнера Акції. Під час визначення Переможця комісія 
враховуватиме точність виконання режисерського завдання.

http://visa.film.ua/


©2017 Visa. All rights reserved. Visa confidential20

Питання та відповіді
Q&A

•Я завантажив (-ла) відео на сайт, але не можу його там знайти. Що робити?
Після завантаження на сайт відео проходить премодерацію протягом 12 годин. Якщо ваше відео відповідає всім вимогам Акції, воно з’явиться в галереї відео на сайті 
протягом 12 годин після завантаження.
Будь ласка, перевірте, чи ваше відео відповідає п. 3 Правил. Зокрема: 
•Тривалість відео за вашою участю має бути не більш як 90 секунд. 
•На відео ви маєте відтворювати образ вибраного героя, промовляючи вказану в режисерському завданні цитату.
Не відповідають умовам Акції:
•Записи з поганою якістю відео й/або звуку або відсутніми відео та/або аудіорядом, унаслідок чого неможливо оцінити виступ такого Учасника Акції.
•Записи, що містять непристойні жести/артикуляцію, ненормативну лексику й образи, свідомо наклепницьку інформацію та рекламу будь-якої продукції, які можна 
розцінити як аморальні, що може бути виражено як у жестах, так і за допомогою будь-якого реквізиту, розміщеного в кадрі. 

•Як я дізнаюся, що став (-ла) Переможцем? 
Імена Переможців розмістять на сайті протягом 5 днів після визначення Переможців на кожному з етапів.

•Яку роль і в якому фільмі я можу отримати? 
Це епізодична роль в одному з майбутніх проектів виробництва групи FILM.UA. З вами додатково зв’яжуться представники групи FILM.UA для підписання контракту. 

•Які вимоги до відео?
Відео повинно містити виконання завдання й тільки його.
Учасник Акції повинен записати відео за власною участю тривалістю не довше як 90 секунд, використовуючи будь-який відео- й звукофіксувальний прилад. Відео повинне 
містити запис Учасника Акції, який/яка відтворює образ вибраного героя, промовляючи вказану в режисерському завданні цитату. 
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Питання та відповіді
Q&A

•Як завантажити відео на сайт? 
•Якщо відео записали за допомогою смартфона або планшета, завантажте його на YouTube, натиснувши кнопку «Поділитися» й вибравши із запропонованого переліку 
YouTube. Далі дотримуйтеся інструкцій щодо завантажування. У полі «Конфіденційність» виберіть «Відкритий доступ» або «Доступ за посиланням». Після завантаження 
відео натисніть кнопку «Поділитися» й виберіть із запропонованого переліку «Скопіювати посилання». Посилання збережеться в пам’яті пристрою, і ви зможете 
скористатися ним під час наступного кроку.
•Якщо відео записали за допомогою персонального комп’ютера, завантажте його на YouTube: відкрийте Інтернет-браузер, перейдіть на сайт https://www.youtube.com/, 
натисніть кнопку «Створити відео чи запис», виберіть «Додати відео» й дотримуйтеся інструкцій щодо завантажування відео. У полі «Конфіденційність» виберіть 
«Відкритий доступ» або «Доступ за посиланням». Після завантаження скопіюйте посилання на завантажене відео.
•Перейдіть на сайт http://visa.film.ua і заповніть форму Акції: уставте посилання на відео, отримане під час попереднього кроку, у поле форми «Посилання на YouTube-
відео», укажіть контактний номер телефону, прізвище, ім’я й по батькові Учасника / Учасниці Акції та адресу персональної електронної скриньки, зазначте, що 
погоджуєтеся з Правилами Акції та надаєте згоду на оброблення персональних даних і використання створеного відео в Акції, поставивши відповідну відмітку в 
реєстраційній формі. Потім натисніть кнопку «Відправити». 
•Відео розмістять на сайті http://visa.film.ua протягом 12 годин, після того як воно пройде премодерацію щодо відповідности Офіційним правилам.
•Поділіться посиланням на відео на власній сторінці в соцмережах Facebook або Instagram і запросіть друзів відвідати сторінку сайту http://visa.film.ua для перегляду відео 
Учасника Акції й голосування. 

•Як мені знайти своє відео в галереї на сайті? 
Ви можете скористатися швидким пошуком, перейшовши на головну сторінку сайту й вибравши «Проголосувати за відео».
У пошуку введіть назву вашого відео. 
Також на вашу електронну адресу, яку ви вказали під час реєстрації на сайті, ви отримаєте повідомлення з прямим посиланням на ваше відео в галереї на сайті 
http://visa.film.ua.

https://www.youtube.com/
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Питання та відповіді
Q&A

•Чи можу я подарувати отриманий сертифікат? 
Ні, отримати Заохочення може лише Учасник, який здобув на це право. 

•Як отримати Гарантоване Заохочення?
Для отримання Гарантованих Заохочень № 1, № 2, № 3 й Головного Гарантованого Заохочення Акції Учаснику, якого визначили Переможцем, потрібно протягом 5 (п’яти) 
робочих днів із дня публікації результатів визначення Переможця звернутися до Організатора, надіславши електронного листа з темою «Переможець Акції „Подорож у 
захопливий світ кіно завдяки Visa й FILM.UA“» на контактну адресу Організатора: visa-promo@havasengage.com.ua і надати:
•Копію паспорта громадянина України, зокрема: копії 1-ї та 2-ї сторінок — обов’язково, 3-ї, 4-ї, 5-ї й 6-ї сторінок — на вимогу Виконавця, і копії сторінок з відмітками про 
реєстрацію, якщо така є, або копію даних ID-картки громадянина України.
•Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або документ, у якому проставлено відмітку про 
відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Заохочення Переможець може отримати особисто за місцем розміщення Організатора або в іншому, погодженому з Організатором місці, або його можуть надіслати 
кур’єрською доставкою на адресу, указану Переможцем, за умови наявності оригіналу документа, що посвідчує особу Переможця, і підписання Акта прийняття-
передавання Заохочення. У разі відмови підписати Акт прийняття-передавання Заохочення вважатимуть, що Переможець відмовився від отримання Заохочення.

mailto:visa-promo@havasengage.com.ua
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Технічна підтримка

05 [зміст]

Контакти



Контакты
З питань використання креативних матеріалів —
рекламне агентство Havas Engage, 
Наталія Ковтун natalia.kovtun@havasengage.com.ua

З усіх інших питань —
менеджер з розвитку бізнесу Visa

mailto:natalia.kovtun@havasengage.com.ua
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Відкривай неймовірний світ кіно з 
Visa!
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