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DII РR-активнiсть 
-------------

ЯК ОПУБЛIКУВАТИ СТАТТЮ? 

@ Знайдiть медiа чи тематичний 
бiзнес-ресурс iз позитивною репутацiЕю та 
пiдходящою цiльовою аудиторiЕю. 

@ Вивчiть тематику та стиль публiкацiй,
адаптуйте свiй матерiал пiд загальний 
стиль ресурсу. 

@ Запропонуйте готовий текст у вiдповiдний
роздiл. Для цього ви можете зв'язатися з 
редактором або працiвником, 
вiдповiдальним за роботу з новими 
авторами. Зазвичай у роздiлi «Контакти» на 
сайтах медiа Е як мiнiмум електроннi 
адреси з iменами та прiзвищами. Або 
можна подивитися iмена й прiзвища авторiв 
новин у вiдповiдному роздiлi (в нашому 
випадку «Бiзнес») та знайти людину у 
фейсбуцi й написати Уй. Варiант наостанок -
надiслати матерiал на загальну пошту 
редакцП з вiдповiдною помiткою в темi та 
супровiдним листом. 

@ Якщо ви сумнiвапеся, що коректно
написали про Бiтрiкс24, проконсультуйтеся 
з менеджером «Бiтрiкс24» 

@ Розкажiть про вже опублiкований текст нам
та отримайте за нього бали. Для цього 
надiшлiть посилання на статтю або 
скрiншот чи фото друкованого тексту на 
адресу info@Ьitrix24.ua. 

@ Для публiкацiУ тексту у блозi на сайтi
Ьitrix24.ua надiшлiть текст i вiдповiднi 
зображення на електронну адресу 
info@Ьitrix24.ua з темою листа «Стаття у 

блог». 

ЩО ОТРИМА€ ПАРТНЕР 

ЗА ПУБЛIКАЦIЮ 

За розмiщення статтi в медiа, на 
бiзнес-ресурсi чи у друкованому виданнi 
партнер може отримати вiд 10 до 30 

додаткових балiв. ·1хня кiлькiсть залежить 
вiд якостi матерiалу та вiдвiдуваностi 
ресурсу, на якому опублiкована стаття. 

Стаття у блозi на сайтi Ьitrix24.ua гарантуЕ 
розмiщення прямого посилання для заявки 
на впровадження саме того партнера, який 
пiдготував матерiал. 

ВАЖЛИВО. Якщо у вашiй командi немаЕ 
людини, яка працюЕ з текстами - це не 
привiд вiдмовлятися вiд пiдготовки й 
публiкацП статей. Зараз поширена практика, 
коли подiбнi матерiали для компанiй 
готують стороннi фахiвцi, тож ви можете 
звернутися до них. Але перед тим, як 
надсилати фiнальний варiант тексту для 
розмiщення, прочитайте йога та оцiнiть на 
вiдповiднiсть вимогам цiЕУ маркетинговоУ 
програми. 

Якщо ви готупеся до виходу в ЗМI чи 
взаЕмодП з медiа i планупе згадувати 
компанiю «Бiтрiкс24», обов'язково 
узгодьте це з менеджером «Бiтрiкс24». 

*Докладну iнформацiю про пiдготовку 
матерiалiв шукайте в 
Додатку А: lнструкцiя з написання статтi

РR-активнiсть lltJ ----------------' 

КЕЕ �,\)t 

CALM 
and 

ask me

about 

Bitrix24

вимоги 

ДО ПУ!,ЛIКАЦIЙ 
СТАТЕИ: 

• розмiщуйте статтi на ресурсах, якi
читають. Для цього перевiрте тираж для
друкованих ЗМI або кiлькiсть переглядiв
сайту на мiсяць. Тираж перших маЕ
становити не менше 5 тисяч примiрникiв.
Вiдвiдуванiсть онлайн-ресурсiв повинна
сягати не менше 30 тисяч на мiсяць за
даними similarweb.com.

• готуйте публiкацП обсягом вiд 3 до 6
тисяч символiв iз промiжками - це
стандартний обсяг тексту, в якому Е що
почитати i разом з тим не втомитися вiд
кiлькостi iнформацП.

• пишiть такий текст, який було б цiкаво
прочитати вам самим; вигадуйте цiкавi
заголовки, структуруйте написане,
додавайте у нього пiдзаголовки та списки -
це значно пiдвищуЕ шанси, що текст
прочитають до кiнця.

• звернiть увагу, що текст статтi маЕ бути
унiкальний, тобто матерiал не можна
передруковувати чи копiювати з iнших
ресурсiв, зокрема iз сайтiв www.bltrix.ua

та www.Ьitrix24.ua.

mailto:info@bitrix24.ua
mailto:info@bitrix24.ua
https://www.bitrix24.ua/
https://www.similarweb.com/
https://www.bitrix.ua/
https://www.bitrix24.ua/
https://www.bitrix24.ua/




ЯК ВIДБУВА€ТЬСЯ ПРОЦЕС 
НАПИСАННЯ КЕЙСУ 3 КОМПАН1€Ю 
«БITPIKC24»? 

€ два варiанти пiдготовки текстових кейсiв: 

ф для сайтiв www.bltrix.ua та www.Ьitrix24.ua - разом 
iз фахiвцями «Бiтрiкс24» 

ф для сайту й iнших ресурсiв партнера - самостiйно 

ВАЖЛИВО! До того, як почати пiдготовку будь-якого 
кейсу, отримайте вiд клiЕнта згоду подiлитися своУм 
досвiдом публiчно. Якщо такоУ згоди не буде, для 
ресурсiв www.bltrix.ua та 
www.Ьitrix24.ua ми кейс не готуватимемо. На ресурсах 
rартнера ми теж не рекомендуЕмо публiкувати тексти 
без згоди, адже оприлюднення iсторП без попередньоУ 
домовленостi може зiпсувати вашi 
З стосунки клiЕНТОМ.

Якщо ви хочете пiдготувати кейс разом 
iз фахiвцями «Бiтрiкс24» та розмiстити його на сайтi 
www.bltrix.ua чи www.Ьitrix24.ua, дiйте так: 

• у кiлькох реченнях опишiть впровадження для
обраного вами клiЕнта: яка це компанiя, що ви для
неУ впровадили та що змiнилося

• дочекайтеся вiдповiдi, що кейс цiкавии I ми разом
будемо йога готувати (ми беремо в роботу не всi
кейси. Здебiльшого це або iсторП вiдомих брендiв,
або масштабнi й особливi впровадження, або цiкавi
галузевi рiшення).

• передайте контакти людини з компанП-клiЕнта, яка
допоможе пiдготувати кейс (маркетолог, пiарник
тоща) або вiдповiсть на запитання про впровадження
(технiчний директор, керiвник вiддiлу, директор)

• будьте присутнi пiд час iнтерв'ю з клiЕнтом. Йога
проведуть фахiвцi «Бiтрiкс24», але ваша участь дуже
важлива, адже ви знапе про це впровадження навiть
найменшi дрiбницi й зможете чимало додати до
розповiдi клiЕнта

• заберiть посилання на опублiкований текст та
поширте у своУх соцмережах

РR-активнiсть 

Звернiть увагу! 

Партнер 
участь 

бере 
у 

активну 
процесi 

пiдготовки кейсу, зокрема, 
ДОМОВЛЯЕТЬСЯ З клiЕНТОМ

про написання цiЕУ iсторП 
успiху. Представник 
компанП-партнера, я кий 
вiдповiдав за проект, 
присутнiй на iнтерв'ю з 
клiЕнтом та за потреби 
доповнюЕ йога розповiдь. 

ЧИ МОЖНА НАПИСАТИ 
КЕЙС ДЛЯ PECYPCIB 
«БIТРIКС24» 
САМОСТIЙНО I ТIЛЬКИ 
ВIДДАТИ НАМ ДЛЯ 
ПУБЛ I KAЦl"i? 

Hi. У нас Е певний формат 
текстових кейсiв, якого ми 
дотримуЕМОСЯ, i для цього 
нам важливо поставити 
запитання самим - щоб текст 
вiдповiдав формату, 
перегукувався з iншими 
кейсами та виконував свою 
мету. 

РR-активнiсть •• 

Якщо ви хочете пiдготувати кейс 
для власних ресурсiв 
(сайту, соцмереж), дiйте так: 

• домовтеся з клiЕнтом, що разом
пiдготупе iсторiю про йога роботу з
продуктами Бiтрiкс24 або Бiтрiкс:
Управлiння сайтом

• спiльно визначте, хто вiд iменi клiЕнта
вiдповiдатиме на запитання та буде
вказаний спiвавтором матерiалу

• попередньо надiшлiть запитання,
щоби представники компанП-клiЕнта
могли пiдготуватися (типовi запитання
для кейсiв Е в Додатку В) 

• проведiть iнтерв'ю, краще у форматi
вiдеодзвiнка (так ви зможете
найкраще зрозумiти й перейнятися
iсторiЕю клiЕнта)

• розшифруйте запис i напишiть текст
• надiшлiть готовий 

затвердження клiЕнту
текст на

• попросiть у клiЕнта кiлька скрiншотiв з
робочого простору в Бiтрiкс24, якi
iлюструватимуть текст, та фото
команди (для розмiщення на початку
тексту та пiдготовки зображень для
соцмереж)

Звернiть увагу! Простежте, щоб на
скрiншотах не було конфiденцiйноi
iнформацii про працiвникiв
компанii-клiЕнта. Приховайте всi
конфiденцiйнi данi.

• врахуйте побажання клiЕнта, внесiть
правки

• опублiкуйте кейс на своЕму сайтi у
вiдповiдному роздiлi та поширте у
соцмережах вашоУ компанП (не
забудьте позначити у дописах всiх
причетних до пiдготовки)

• домовтеся з клiЕнтом, щоб вiн також
опублiкував кейс у своУх соцiальних
мережах

Важливо! Пiсля публiкацi"i 

кейсу не забувайте про нього. 

Дiлiться успiшними iсторiями 

на ваших виступах i 

презентацiях та показуйте 

потенцiйним клiЕнтам. 

https://www.bitrix.ua/
https://www.bitrix24.ua/
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111111 РR-активнiсть 
-------------

ЩО € ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ КЕЙСУ? 

Найперше i найголовнiше правило пiд час пiдготовки iсторiй ycnixy -
згода клi€нта розповiсти свiй кейс публiчно! 

� 
КЕЙС ПОВИНЕН МIСТИТИ ТАКУ IНФОРМАЦIЮ: 

�-� (D Коротка iнформацiя про клi€нта: @ Досягнутi результати завдяки
� • назва компанП та на прям дiяльностi впровадженню Бiтрiкс24 чи 
�

-�
-

� • кiлькiсть офiсiв/фiлiй, розташування Бiтрiкс: Управлiння сайтом: 
� • визначнi факти та досягнення • якi iнструменти найчастiше

-
• компанП використовуються; якi завдання

���� '2'

вирiшуються. Наведiть реальнi
� � lсторiя про те, як було ДО при клади використання рiзного

впровадження продуктiв Бiтрiкс24 функцiоналу (наприклад,
або Бiтрiкс: Управлiння сайтом: постановка i контролю завдань,

• якi були проблеми i якi завдання CRM, телефонiя, спiльна робота
потреби наштовхнули на змiни в над документами тощо)
компанГi (що не працювало або якi • як робота компанП-клiЕнта
процеси треба було покращити) покращилася порiвняно з

• критерП, що вiдiграли ключову роль работою до впровадження
пiд час вибору сервiсiв для (наприклад, зросла швидкiсть

�
-

впровадження (тобто це вiдповiдь на ухвалення рiшень, прискорилася

� 
запитання «Чому ви обрали Бiтрiкс робота над завданнями, стало

-
-

� 24 або Бiтрiкс: Управлiння сайтом?»)
��:.�)

iше обговорювати питання

�-� ф Процес впровадження, особливостi • якi нематерiальнi (емоцiйнi)
�

-
� проекту: переваги вiдчула команда 

� 
• для кого з працiвникiв запускався клiЕнта (наприклад, колектив 

� 
п?о�у�т; пр?блеми якого вiддiлу/ став дружнiшим, бiльш 1 в1дцLЛ1в ви р1шува лися в першу ч ергу згу ртованим, зросла моти вацiя )

-

-

� • �::::ч
и
и��:�":��: :а

п
::;�:::;�1 • ;:�:�::::�;:�i��с;

овують у 

-■ 
� • 

я к  команда кл,ента спри има ла зм,ни; конкретному вiддiлi /
• 1 ч и  був спроти в впровадженн� Бiтрiкс депа ртаментi (конкретний

в 1 • ;1 ��Т
о

з;;;�;��;;�
а

;;�:я
с

:;:�:ня i 
при клад)

11 
-

за лу ч ення користува ч ,в ф Вiдгук замовника про виконану

11 --� • :;���:;�;�;=�=-�:::�::��:;; 
���0;;ент докладно розповiв ■--�

-

� можливост1 Б1тр1кс24; як саме вам своЕ бачення процесу ■•�
-
� • для яких завдань продукт впровадження, скористайтеся 

-■-
�

впроваджувався, якi закриваЕ зараз та запитаннями з Додатка В: 
•

1 ::;;;::::� 

розши рення

в 

lнструкцiя з написання кейсу 

1 

РR-активнiсть 1111 ----------------' 

ЯКИМИ МАЮТЬ БУТИ КЕЙСИ 

Кейси мають бути написанi простою мовою простi та мiстити цiкавi данi й 
факти про конкретнi досягнення пiд час роботи i впровадження. 

Простота - запорука того, що текст прочитають. Ми працю€мо в галузi, де 
використовують чимало складних професiйних термiнiв. Bci нашi айтiшнi та 
бiзнесовi слова для нас звичнi й зрозумiлi, але читачам, якi не настiльки «в 
темi» може бути складно, й вони просто не дочитають iсторiю. Тож кейс ма€ 
бути написаний настiльки простою мовою, щоб усе було зрозумiло 
абсолютно всiм, незалежно вiд досвiду. 

Кейс без конкретно описаних досягнень - не кейс. Цифрам i фактам завжди 
довiряють набагато бiльше, нiж загальним фразам «стало набагато краще» чи 
«процеси стали простiшими». Розповiдаючи iсторiю, оперуйте даними. 
Наприклад: «Пiсля впровадження Бiтрiкс24 CRM один менеджер з продажiв 
став обробляти 20 потенцiйних угод за день порiвняно з 10-ма до 
впровадження», 

*Додаткова iнформацiя про пiдготовку кейсiв мiститься у 
Додатку В: lнструкцiя з написання кейсу
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• 

• 

3.1 
УЧАСТI ПАРТНЕРIВ У 
ЗОВНIШНIХ ЗАХОДАХ 
(ВИСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦl

°

i, ФОРУМ И 

Аби пiдвищувати свiй рiвень експертностi та знаходити нових клiЕнтiв, радимо 

вiдстежувати бiзнес-подП вашого регiону. Зокрема: 

вiдвiдуйте тематичнi 

бiзнес-снiданки (це корисно для 

саморозвитку, а також даЕ 

можливiсть заявити про себе 

певному колу пiдприЕмцiв, якi Е 

вашими потенцiйними клiЕнтами) 

вiдвiдуйте конференцП та тренiнги 

у вашому мiстi та використовуйте 

дiлове спiлкування там як один з 

iнструментiв продажу Бiтрiкс24 

Умови нарахування 
балiв i компенсацiй: 

• Участь у заходi вiд 50 слухачiв

• Наявнiсть фотографiй або вiдео iз 

заходу з логотипом «Бiтрiкс24»

• Звiтування про захiд на 

внутрiшньому порталi для 

органiзаторiв подiй podii.Ьitrix24.ua

Маркетингова активнiсть 

• 

• 

берiть участь у конференцiях як 

спiкери або з iнформацiйним 

стендом i розповiдайте про свiй 

досвiд впровадження Бiтрiкс24, 

автоматизацП бiзнесу тоща 

спiвпрацюйте з тематичними 

конференцiями як спонсор чи 

спiворганiзатор. Розробляйте 

нестандартнi прояви,формуйте 

репутацiю компанП-лiдера, яка Е 

експертом з продажу та 

впровадження Бiтрiкс24 та 

Бiтрiкс:Управлiння сайтом. 

Навiщо це вам? 

• Залучення нових клiЕнтiв
• Пiдвищення рiвня експертностi
• Можливiсть нагадати про себе

клiЕнтам
• Якiснi знайомства з новими

компанiями

Додатковий канал просування

Бали 

Участь з iнформацiйним стендом (конференцiя, виставка) 

Участь у ролi спiкера 

15 

15 

30 Участь як спонсора заходу 

https://podii.bitrix24.ua/


https://podii.bitrix24.ua/








https://events.bitrix.ua/
https://podii.bitrix24.ua/




БIЗНЕС-СНIДАНОК: 

• Тривалiсть заходу 
2-3 години, ранковий 

становить 
час, буднiй 

день, невелика
(10-50 осiб)

кiлькiсть людей 

• Захiд обов'язково включаЕ в себе
лекцiю, нетворкiнг та снiданок

iнформацiйного 
спрямування, так i практичного 

• Може бути як

• Можуть бути запрошенi спiкери

• Проводиться для поЕднання
навчання та знайомств серед
власникiв бiзнесу i топ-менеджерiв,
тож у програмi необхiдно видiлити
час для нетворкiнгу

• За допомогою бiзнес-снiданкiв
можна презентувати Бiтрiкс24 i
послуги, що супроводжують йога
впровадження за допомогою 
презентацП в особливому форматi 
для невеликого кола осiб високого 
статусу 

• Бiзнес-снiданок сприяЕ обмiну

Програма «Автопiлот» 

ТРЕНIНГ АБО МАЙСТЕР-КЛАС 

Тренiнгами називають корот
костроковi заходи переважно 
навчального характеру. Пiд час 
тренiнгу вiдпрацьовують 
конкретнi вузькi навички та 
вмiння, отримують новi знання, 
змiнюють поведiнковi моделi. 

Незважаючи 
строковiсть 
органiзацП 

на коротко-
тренiнгiв, до 

подiбних заходiв 
компанiя повинна докласти 
максимум зусиль, аби тренiнг 
виправдав очiкування. Успiшнiсть 
подп залежить i вiд вибору 
тренера, i вiд настрою команди, 
що формупься пiд впливом 
рiзних факторiв - починаючи вiд 
дати мiсця проведення до 
погоди у цей день. 

Тривалiсть: 3-6 годин 

• Практичний формат

• Навчання i прокачування навичок
роботи з Бiтрiкс24, кейси тоща
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Програма «Автопiлот» � 
____________ ____..ailll 

КОНФЕРЕНЦIЯ 

Конференцiя - бiзнес-подiя, що збираЕ представникiв рiзних 
компанiй з метою обговорення проблем, якi виникають у 
бiзнесi, шляхiв вирiшення цих проблем, полiпшення взаЕмодП 
та результатiв спiвпрацi. Такi заходи зазвичай проводять у 
конференц-залах з використанням спецiального обладнання 
для конференцiй {проектори, екрани, системи синхронного 
перекладу та iн.). Запорука успiху заходу - це розроблений 
план проведення, чiтка органiзацiя та оперативне вирiшення 
всiх супутнiх питань. 

Дуже важливо органiзувати спiлкування слухачiв i спiкерiв на 
конференцП. У програмi подп маЕ бути заплановано достатньо 
часу для дискусiй, формального i неформального спiлкування. 
Також захiд може включати: практичнi кейси, круглi стали, 
iнтерв'ю, дискусП, кава-паузи та фуршети. 

Щоб органiзувати дiловий захiд-конференцiю, необхiдно: 

• розробити дiлову i креативну концепцiю
• пiдiбрати й орендувати майданчик та

додаткове обладнання
• створити базу учасникiв i запросити Ух
• створити базу вiдомих спiкерiв
• продумати iндивiдуальний стиль заходу
• залучити медiа-партнерiв
• розробити програму заходу iз вдалим

чергуванням шоу-програм i дiлових зустрiчей
• забезпечити харчування учасникiв тоща

*Детальна iнформацiя з пiдготовки мiститься у Додатку С:

lнструкцiя з органiзацii самостiйного заходу 







https://podii.bitrix24.ua/
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ЗАГАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ 
ОРГАНIЗАЦII ПОДII 

ф Визначення працiвника, який 

вiдповiдатиме за органiзацiйнi 

питання. Надання йому цiE"i 

iнструкцП контактiв команди 

«Бiтрiкс24» 

ф Атестацiя органiзатора подП

ф Пiдбiр майданчика для проведення

заходу з огляду на заплановану вами 

кiлькостi слухачiв. Вiдбувапься не 

пiзнiше, нiж за 1 мiсяць до подп 

0 Формування програми. Здебiльшого

вiд тривалостi програми заходу 

залежатиме вартiсть оренди залу. 

Вiдбувапься не пiзнiше, нiж за 

1 мiсяць до подп 

ф Запуск лендiнгу саме пiд вашу

конференцiю на саип «Анатомiя 

бiзнесу». Сайт створюЕться силами 

силами працiвникiв «Бiтрiкс24» на 

anatomy.Ьitrix.ua. Для кожно"i 

конференцП створюпься окремий 

лендiнг. Вiдбувапься це не пiзнiше, 

нiж за 1 мiсяць до подП. 

Органiзатори не можуть створювати 

сво"i окремi сайти для просування 

конференцiй «Анатомiя бiзнесу» 

@ Встановлення або активацiя додат

ка для роботи з лiдами 

0 

Анонсування. Користуючись реко-

мендацiями з анонсування, сплануйте 

рекламну кампанiю вашого заходу. Ви 

можете використовувати шаблон и 

банерiв вiд «Бiтрiкс24» для створення 

сво"iх власних. ВiдбуваЕться не пiзнiше, 

нiж за 1 мiсяць до подп 

Пiдготовка рекламних матерiалiв. 

Пiдготуйте програми, анкети та папки 

для слухачiв. Шаблон анкети та програми 

надаЕ представник «Бiтрiкс24» 

Проведення конференцП. Дуже важливо 

провести захiд з великою увагою до 

деталей та загального рiвня органiзацП. 

Будь-яка помилка органiзатора може 

вплинути на iмiдж всеукра"iнського циклу 

конференцiй 

Проведення платного або безкоштов

ного тренiнгу про особливостi роботи та 

використання Бiтрiкс24 

Звiтування на порталi 

Компенсацiя i нарахування балiв 

вiдбуваЕться тiльки у тому випадку, якщо 

чiтко дотриманi вимоги до програми, 

витриманi всi термiни подання заявки, 

погодження програми, публiкацП анонсу 

на сайтi партнера, надання звiтних 

документiв, якiсть органiзацП та 

проведення конференцП 

@ Обробка лiдiв

Конференцiя «Анатомiя бiзнесу» 

Нарахування компенсацП здiйснюпься тiльки 

пiсля надання повного звiту про проведення 

заходу. 

Компенсацiя витрат вiдбувапься 

перерахування коштiв на бонусний 

вашо"i компанП в кабiнетi партнера. 

шляхом 

рахунок 

За допомогою бонусного рахунку ви мапе 

можливiсть купувати продукти Бiтрiкс24 -

будь-якi лiцензП, подовження, переходи тощо. 

Система не дi€ для фiзичних товарiв i рiшень 

маркетплейсу. Скористайтеся балами пiд час 

оплати. З бонусiв можуть бути списанi до 80% 

вартостi, а решта 20% вiд кожно"i позицП у 

замовленнi пiдлягають фактичнiй оплатi. 

Бонуснi грошi зберiгаються на вашому рахунку 

протягом року з моменту "ix зарахування. 

https://anatomy.bitrix.ua/
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ЕТАПИ 
ОРГАНIЗАЦII ПОДII 

ф 

0 

0 

Визначення вiдповiдального працiвника, який вiзьме на себе всi органiзацiйнi 
питання. Ознайомлення йога з цiЕУ iнструкцiЕю та передача контактiв команди 
«Бiтрiкс24» 

Проходження атестацП як органiзатора подп 

Отримання завдань на порталi для органiзаторiв 

ф Формування програми. Пошук стороннього спiкера та затвердження тем 
доповiдей вiд «Бiтрiкс24» та компанП-органiзатора 

ф Створення лендiнгу на сайтi «Анатомiя змiн». Сайт створюЕться силами силами 
працiвникiв «Бiтрiкс24» на https://zminy.Ьitrix.ua. Для кожно"�" конференцП 
створюЕться окремий лендiнг не пiзнiше, нiж за 2 тижнi до подП). 
Органiзатори не створюють власних лендiнгiв для просування конференцiй 
«Анатомiя змiн» 

@ Встановлення або активацiя додатку для роботи з лiдами 

ф Анонсування. Планування, створення та запуск рекламно"�" кампанП 
вiдповiдно до рекомендацiй з анонсування - не пiзнiше, нiж за два тижнi до 
подiУ. Шаблони банерiв та анонсiв можна використовувати для створення 
своУх власних 

@ Органiзацiя тестових прогонiв конференцП 

ф Робота з матерiалами: збiр презентацiй, пiдготовка чек-листiв, пiдготовка даних 
для входу на вебiнарну платформу, пiдготовка вiдповiдей у чатi тоща 

@ Проведення конференцП. Дуже важливо провести захiд з великою увагою до 
деталей та загального рiвня органiзацП. Будь-яка помилка органiзатора може 
вплинути на iмiдж проекту «Анатомiя змiн» та «Бiтрiкс24» загалом 

@ Отримання лiдiв та початок Ух обробки Заборонено вiдкривати 

реЕстрацiю на своЕму сайтi 

+ 

@ Звiтнiсть на порталi або вести власну базу реЕстрацiй. 

@ Компенсацiя i нарахування балiв вiдбуваЕться тiльки за умови, що чiтко 
дотриманi вимоги до програми й витриманi термiни: подання заявки, 
погодження програми, публiкацП анонсу на сайтi партнера, надання звiтних 
документiв, якiсть органiзацП та проведення конференцП 
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Якщо у вас€ запитання, 

надсилайте 'ix на пошту 

ht@Ьitrix24.ua 

УМОВИ КОМПЕНСАЦl
°

i ВИТРАТ НА ОРГАНIЗАЦIЮ 
КОНФЕРЕНЦl

°

i «АНАТОМIЯ ЗМIН» 

Компенсацiя вiдбувапься тiльки пiсля надання партнером-органiзатором 
повного звiту про проведення заходу. Здiйснюпься шляхом перерахування 
коштiв на бонусний рахунок компанП в кабiнетi партнера. 

3 бонусного рахунку партнер може оплачувати 80% замовлення при покупцi 
будь-яких продуктiв Бiтрiкс24 (Управлiння сайтом, Бiтрiкс24, лiцензП, 
продовження, переходи) за партнерською цiною. Цi 80% вартостi будуть 
списанi з бонусного рахунку, а 20% вiд кожно"�" позицП пiдлягають фактичнiй 
оплатi. 

ЯКI ВИТРАТИ ПIДЛЯГАЮТЬ КОМПЕНСАЦl
°

i 

Що входить: 

• анонсування
{реклама у ЗМI,
фейсбуцi, у блогерiв)
вартiстю
до 5 ООО грн.

Що не входить та не Е обов'язковим для 

органiзацi"i та проведення заходу: 

• всi не затвердженi з iвент-менеджером
«Бiтрiкс24» витрати або витрати, що
перевищують зазначенi бюджети

• гонорар спiкерам
• оплата послуг дизайнера для створення

будь-якого контенту для компанП-партнера
• оплата сервiсу iмейл- та смс-розсилок
• оплата послуг iз запуску таргетованоУ

реклами

*Детальна iнформацiя з пiдготовки конференцiй розмiщена у додатках:
Е: lнструкцiя з органiзацП конференцП «Анатомiя змiн»
F: РекомендацП з обробки лiдiв

https://zminy.%D0%ACitrix.ua


https://podii.bitrix24.ua/
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--------------

ДОДАТКИ 

@ Додаток А: lнструкцiя з написання статтi 

@ Додаток В: lнструкцiя з написання кейсу 

@ Додаток С: lнструкцiя з органiзацП самостiйного заходу 

@ Додаток D: lнструкцiя органiзацП конференцП 

«Анатомiя бiзнесу» 

@ Додаток Е: lнструкцiя пiдготовки

мiнiконференцП «Анатомiя змiн» 

@ Додаток F: lнструкцiя зi 100% обробки лiдiв 

@ Додаток G: Оцiнка органiзацП та проведення конференцi°i 

«Анатомiя бiзнесу» 



https://www.bitrix24.ua/










lнструкцiя з органiзацГi самостiйного заходу 

ЗВIТУВАННЯ 

НА ПОРТАЛI PODII.BITRIX24.UA 

•-------

• 

• 

• 

• 

НАСТУПНИЙ ДЕНЬ 
ПIСЛЯ ЗАХОДУ 

Пiдготуйте пост для 

соцiальних мереж про 

захiд, який вiдбувся, з 

першими фото 

Пiдпишiть всi пiдсумковi 

документи для бухгалтерГi 

Розмiстiть новину на 

вашому сайтi та на сторiнцi 

фейсбуцi 

Письмово проведiть аналiз 

заходу(+/- ) 

ЗВIТУВАННЯ НА 
ПОРТАЛI 
PODII.BITRIX24.UA 

ф У Живiй стрiчцi, в

закладцi Бiзнес-процеси, 

запустiть процес: 

Самостiйна подiя 

ф Заповнiть всi поля.

ф Очiкуйте нарахування

балiв протягом 3-7 днiв 

ПРИКЛАД ПРОГРАМИ 
ДЛЯ БIЗНЕС-СНIДАНКУ 

9:00 - 9:15 

9:15 - 9:30 

9:30-9:40 

9:40- 10:30 

10:30 - 11:00 

11:00 - 11:10 

Зустрiч гостей. Знайомство. Вiдкрите 

спiлкування. 

Ведучий знайомить ycix з кожним 

учасником, розкриваЕ тематику та 

програму заходу 

10-хвилинна перерва, щоб налити каву або 

чай, перекусити i запросити кiлькох гостей 

на особистi бiзнес-зустрiчi 

Основний виступ органiзатора (партнера) 

Вiдповiдi на запитання, Органiзацiя 

круглих столiв. 

Завершення зустрiчi. Запрошення 

зацiкавлених для продовження бесiди i 

встановлення контактiв 

ПРИКЛАД ПРОГРАМИ 
КОНФЕРЕНЦl

°

i 

РеЕстрацiя учасникiв 

Вiтальне слово органiзатора 

Доповiдь про тренди або iнновацП 

Доповiдь на тему маркетингу 

Доповiдь на тему маркетингу 

Доповiдь про побудову вiмiлу продажу 

Доповiдь про продукти Бiтрiкс24 

Кава-брейк 

Доповiдь на тему створення команди мрГi 

Доповiдь на тему лiдерства 

Доповiдь на тему маркетингу 

Дискусiя 

Перерва 

Доповiдь на тему засобiв просування 

Доповiдь на тему емоцiйного iнтелекту 

Розiграш подарункiв 

ЧАС 

9:30-10:00 

10:00-10:05 

10:05-10:30 

10:30-11:00 

11:00-11:40 

11:40-12:20 

12:20-12:50 

12:50-13:20 

13:20-14:10 

14:10-14:40 

14:40-15:20 

15:20-15:50 

15:50-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

lнструкцiя з органiзацГi самостiйного заходу 

https://podii.bitrix24.ua/
https://podii.bitrix24.ua/
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ЯК СТВОРЮЕТЬСЯ ЛЕНДIН_[ 
КОНФЕРЕНЦII 

«АНАТОМIЯ БIЗНЕСУ» 

ф На сайтi https://anatomy.bltrix.ua/ для
кожно'( конференцП створюпься окремий 
лендiнг. Робить це команда «Бiтрiкс24» на 
основi матерiалiв, якi надають партнери. 

ф На порталi podii.Ьitrix24.ua у вас буде
завдання на створення лендiнгу. 

ф Додайте до завдання матерiали:

• Файл iз затвердженою програмою з
назвою Мiсто Програма АБ.dос (шаблон
Е на порталi podii.Ьitrix24.ua /Загальний

диск / Матерiали для конференцiй)

• Архiв з фотографiями спiкерiв, якi
пiдписанi прiзвищами спiкерiв i
прикрiпленi до завдання. Звернiть увагу,
це маЕ бути один архiв, а не окремими
фото у коментарях)

• Архiв з логотипами компанiй (завантаженi
з сайтiв, пiдписанi назвами компанiй i
прикрiпленi до задачi).

• Посилання для логотипiв компан1и 
спiкерiв {просто перелiком у стовпчик). 

0 Час на створення сторiнки: вiд 3 годин до
2 рабочих днiв. 

ф Пiсля публiкацП програм ви маЕте
можливiсть вносити корективи у 
програму, якщо, наприклад, знайшли 
помилку, змiнився або додався спiкер, 
оновилися iнформацiйнi партнери тоща. 
Додавайте коментарi до завдання про 
Лендiнг або, якщо змiн багато, створiть 
окреме завдання. 

0 

Пiсля створення лендiнгу у вас буде 
посилання на програму. 

Напишiть спiкерам про час порядок 
Ухнiх виступiв. А також дiзнайтеся, 
скiльки потрiбно часу спiкеровi на 
пiдготовку. Це дасть вам змогу 
розрахувати, коли саме спiкер повинен 
бути на майданчику. 

Надiшлiть кожному спiкеровi «lнструк
цiю для спiкера», щоб вiн почав готувати 

презентацiю для своЕУ доповiдi 

https: // а n ato my. Ь itrix. u а /f о rs реа k

ers/?clear cache=Y. 

Пiсля публiкацП сайту з програмою 
вашого заходу ми передамо вам yci 
контакти клiЕнтiв за 7 днiв до семiнару 
i далi автоматично досилатимемо нових 
до самого дня заходу. 

Ви зможете Ух опрацювуати й отримати 
вiд роботи з кожним максимальну 
вигоду. 

Вся робота з такими лiдами ведеться 

у спецiальному додатку для роботи iз 

заявками. Докладну iнструкцiю з його 

встановлення ви знайдете в цьому 

роздiлi: partners.Ьitrix24.ua/partner

ship/ applications.php. 

Без активацi"i цього додатка ви не 

зможете отримати лiди з подi"i. 

lнструкцiя органiзацП конференцП «Анатомiя бiзнесу» 

4. АНОНСУВАННЯ

ЗАХОДУ

Важливо 

• Мета анонсування заходу
максимальне заповнення 

це 
iнфор-

мацiйного поля, максимальне охоплення 
цiльовоУ аудиторП. 

• Обов'язково потрiбно помiчати всi
посилання згiдно з правилами. В анонсах
повиннi бути мiнiмум 2 мiчених
посилання - спочатку й наприкiнцi.

• Аналiзуйте ефективнiсть каналiв 
анонсування в процесi збору реЕстрацiй, 
за потреби коригуйте реклам ну 

кампанiю. 

lнформацiйнi партнери 

• Великi компанП з нашою цiльовою

аудиторiЕю («Нова Пошта», Prom.ua,
Rabota.ua та iншi)

• Bci сервiси для автоматизацП бiзнесу

(сервiси поштових розсилок, телефонiя,
платiжнi системи, хостери)

• Органiзатори подiбних заходiв/

конференцiй
• Бiзнес-школи
• IТ-кластери
• Освiтнi центри
• Коворкiнги, якi проводять тематичнi

заходи
• Дiджитал агентства
• Лiдери думок

• Клуби пiдприЕмцiв, управлiнцiв i
топi-менеджерiв (Спiлка украУнських
пiдприЕмцiв, СЕО Клуб, Board тоща)

lдеальний час початку 

анонсування 

за 6-4 тижнi до заходу 

https://anatomy.bitrix.ua/
https://%D0%B0natomy.%D0%ACitrix.u%D0%B0/f%D0%BErs%D1%80%D0%B5%D0%B0k%C2%ADers/?clear%20cache=Y
https://partners.bitrix24.ua/partner�ship/applications.php




• 

• 

• 

• 

• 

• 

lнструкцiя органiзацП конференцП «Анатомiя бiзнесу» 

ЗАГАЛЬНI РЕКОМЕНДАЦl°i 

Анонсуйте подiю на сво"iй сторiнцi у 

фейсбуцi й iнстаграмi. Розповiдайте 

про спiкерiв та "ixнi майбутнi доповiдi 

Обов'язково робiть пасти на сторiнцi 

заходу, що створений на фейсбук

сторiнцi «Бiтрiкс24» 

Динамiка приросту реЕстрацiй в день 

для подп на 300+ слухачiв 

(також дуже залежить вiд кiлькостi 

днiв анонсування): 

• хороша: 50 реЕстрацiй в день

• погана: 20 i менше

Якщо ви бачите, що ситуацiя 

з набором реЕстрацiй через тиждень 

анонсування не надто оптимiстич

на - потрiбно термiново ухвалити 

рiшення щодо додаткових заходiв: 

• перезапуск реклами у фейсбуцi (iз

замiною графiки, аудиторiй та

текстiв)

• робота з лiдерами думок i блоге
рами, радiо, ЗМI

• запрошення людей по телефону

(холоднi дзвiнки)

Також можна запропонувати спiке

рам записати коротке вiдеозапро

шення слухачiв на подiю. 

Явка слухачiв у день конференцП: 

• 

• 

Звернiть увагу на мову. Подп 

публiкуються лише укра"iнською 

мовою 

Стежте за кiлькiстю реЕстрацiй 

кожен день 

Звернiть увагу, що кiлькiсть i 

якiсть iнформацiйних партнерiв 
зi стендами дуже впливаЕ на 
враження гостей, тому обирати 
треба зважено. Ми не залучаЕмо 
всiх пiдряд, так само як i не 

обiцяЕмо усiм-усiм публiчнi 
прояви. 

У середньому вона становить 47% вiд кiлькостi реЕстрацiй: 

• залежно вiд мiста та загально"i кiлькостi реЕстрацiй може коливатися вiд 30% до 60%

• чим бiльше реЕстрацiй, тим складнiше отримати явку бiльше 50%, тож потрiбно

прикласти бiльше зусиль, щоб мати повний зал слухачiв у день подi'i

Телефоннi дзвiнки слухачам з нагадуванням про конференцiю збiльшують вiдсоток 

явки на 10-20%. 

*Якщо пiд час органiзацП конференцП в КиЕвi не зателефонувати всiм слухачам i

сподiватися тiльки на sms-розсилку, то явка становитиме не бiльше 30%. Це занадто

низький вiдсоток, яки не Е нормою. Вартiсть лiда у такому випадку стаЕ дуже високою .

Завдання партнера зiбрати не тiльки якомога бiльше реЕстрацiй, а i забезпечити 

високий рiвень явки слухачiв. 
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• 

• 

• 

• 

• 

IНСТРУКЦIЯ, ЯК ПОМIЧАТИ ПОСИЛАННЯ 

Yci лендiнги «Анатомiя бiзнесу» прикрiпленi до Google Analytics, де ми 

бачимо аналiтику по кожнiй конференцП: наскiльки ефективно працюють 

рiзнi канали анонсування та яка динамiка набору реЕстрацiй загалом. 

Зайдiть на сервiс https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 
(або будь-який iнший аналогiчний сервiс, яким ви звикли користуватися 

для цих цiлей) 

Заповнiть поля: 

Website URL: посилання на лендiнг вашо"i конференцП «Анатомiя бiзнесу» 

Campaign source (Назва ресурсу, джерело) 
рекламнi портали, назва iнфопартнерiв, вашi сторiнки у фейсбуцi. 

Приклад: fЬ_wisesolutions 

Campaign medium (Вид реклами) 
e-mail - розсилка

ере - реклама в Facebook

referral - пряме посилання (наприклад, з вашого сайту)

Копiюйте посилання. 

Скоротiть посилання (https://Ьitly.com/ або будь-якому iншому зручному 

вам cepвici) 

Т iльки пiсля цього додавайте посилання в будь-який анонс. 

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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