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Odessa: more imressions

До 2012 року в Одесі не було
фірмового туристичного бренду



Тур�с��н��
�о�о��� 

"Я�ір-сер�е"

Спеціально для Одеси у 2012
році його розробила

дизайнерська студія Артемія
Лебедєва, представивши

брендбук «Фірмовий стиль
Одеси» з правилами до

використання фірмовогого
логотипу



I love
Odessa

Також була розроблена каліграфічна
композиція зі слоганом «Я люблю Одесу»,

в яку вписаний фірмовий якір 
червоного кольору



О�еса 365-

міс�о �і�орічно�о
�і��і�у�ання



О�еса - міс�о, �о на��хає



О�еса - міс�о, 

�е на �ас 

�а���� че�а���



Щорічний фестиваль великого
маштабу,  який об'єднує фестивалі

різної спрямованості, численні
культурні події, майстер-класи,

конкурси вокалу і кулінарії, вело-
та автопробіги, квести по місту та 

 інше.
 

Хочу �о
О�ес�



Ві��р�� ��я себе О�есу



О�еса - �е �і��� с�і�



Т� �е? А я � О�есі!



Заправся 
до Одеси

Представники туристичного бізнесу
Одеси спільно з SOCAR  дарували
спеціальні пропозиції на готелі,

ресторани та екскурсії для тих, хто
сфотографувався на фоні  хештегу



Одеса -
літературне місто

ЮНЕСКО
31 жовтня 2019 року ЮНЕСКО включила
Одесу до переліку творчих міст світу в

галузі літератури.
Наразі мережа нараховує загалом 246 міст,
cеред яких 39 міст відносяться до напряму –

література



Посміхні��ся,В� � О�есі!

Г. Голубенко

Привітальна зовнішня
 реклама 

Створення безпечного 
туристичного простору

Промоція у друкованому і
цифровому вигляді

Акцентування на
гостиності та

доброзичливості Одеси та
одеситів

Гумор як особливий 
шарм міста

«Одесса – это не просто город, это
- улыбка Бога».



2020

ГЕОРГРАФІЯ ТУРИСТИЧНОГО
ПОТОКУ ДО ОДЕСИ
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Світ - малий,
Одеса - велика

Створення нових комплексних
маршрутів, які включають Одесу та

туристичні локації біля міста

Просування ено-, етно-, екотуризму

Збільшення внутрішнього
туристичного потоку



Запрошуємо взяти
участь у брейнштормі з
визначення ефективної

стратегії просування
Одеси як туристичного

продукту

Приєднуйтесь



ДЯКУЮ 
ЗА УВАГУ!


