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Місія конкурсу - створити у суспільстві образ сучасної української
жінки, як гарної, успішної, обдарованної, 
вихованої та сильної особистості, матері та берегині.

Ми впевнені, що фізична краса - лише частина привабливості людини,
тому нагорода конкурсу "КРАСА КРАЇНИ" присуджується не тільки
найкрасивішій, а й найпочеснішій жінці. 

Згідно з нашими правилами, вона повинна бути віком від 25 років, 
або від 21 років за умови наявності дитини, незалежно від соціального
або матеріального стану, мати велике бажання до вдосконалення та бути
причетною до суспільно користної справи. 



Соціальна користь 

Ідея події та заходів, що проводяться в її рамках впродовж року, полягає в
тому, що зрілі жінки, які багато досягли у своєму житті: створили власну
сім'ю, стали матерями і не залежать від матеріальних потреб завдяки власним
зусиллям, змагаються за право використовувати свою красу заради великої
справи - покращення українського суспільства.

П р и н о с и т и  к о р и с т ь  с в і т у  –
є д и н и й  с п о с і б  с т а т и

щ а с л и в и м .
 Г а н с  К р і с т і а н  А н д е р с е н



Що робить нас успішними

Ідея ,  
яка  об 'єднує суспільство

Ми започатковуємо нові стандарти конкурсів
краси, заснованих на відкритості та
максимальній прозорості.

Організатори, спонсори заходу та учасниці разом
розпочинають добру справу і плідну співпрацю з
підтримки проєкту "Здолаємо рак разом" від
благодійного фонду "Долоні долі", яка буде
тривати і у наступних проєктах.

Гідний символ України 
на світовій арені

Україна багата своїм мистецтвом, культурою та
традиціями, і вона заслуговує бути гідно
представленою у світі.

Приз конкурсу - можливість представити
Україну на найпрестижнішому конкурсі 
Mrs GLOBE 2022 буде вручений переможниці.

Захід ,
який захоплює серця  

Учасницям доведеться  демонструвати свої здібності
у різних категоріях, спільно працювати над
вирішенням проблем, з якими вони зіткнуться під
час конкурсу, щоб стати взірцем для всіх громадян і
розширювати своїм прикладом можливості та
світогляд жінок.
Наша мета  - організувати цікаву подію для учасниць
та вболівальників, яка допоможе їм знайти друзів
замість конкуренток під час проєкту.



Спостерігачі – жінки 23+, чоловіки 30+,
рівень доходу середній +, сфера діяльності
–
громадська діяльність, бізнес, фешн/б’юті
індустрія, блогерство, коучінг,
домогосподарство, 
психологія, спорт, шоу-бізнес.Ц
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Учасниці - жінки від 25-45 років, рівень
доходу -середній +, сфера діяльності –
косметологія, фешн/б’юті індустрія, шоу-
бізнес, громадська діяльність, блогерство,
малий/середній бізнес, менеджмент, держ.
сектор, мистецтво.



ЗАДАЧІ
ПРОЄКТУ

Обрання Народної Королеви, 
яка стане українським послом

краси в світі та представить країну
на найпрестижнішому

міжнародному конкурсі краси;

 

Затвердження в українському
суспільстві ідеалів і цінностей

інституту сім’ї, принципів здорового
способу життя, формування моди на

фізичну та духовну досконалість,
патріотичних почуттів;

Представлення нової моделі в світі
конкурсів краси, як

успішного стартапу з подальшою
реалізацією в міжнародному

просторі.



2022-04-01  - - -  2022-05-27

Відбір фіналісток і номінанток премії
 "ТОП-15 Найкрасивіших жінок України". 
Другий тур онлайн голосування.
Проведення "Марафону краси" в рамках підготовки
фіналісток

2022-02-01  - - -  2022-03-20

Перший тур відкритого  онлайн голосування. 
Головний критерій вибору - народне голосування.

2022-05-28
Проведення Суперфіналу та обрання 
Народної Королеви за участю зірок 
шоу-бізнесу.

2021-10-01  - - -  2021-12-31
Реєстрація учасниць, підготовка до першого туру
відкритого онлайн голосування. ЕТАПИ 

КОНКУРСУ

Півфінал
Фінал
Суперфінал



ПЕРШИЙ ТУР ВІДКРИТОГО
ОНЛАЙН ГОЛОСУВАННЯ

Кількість поданих анкет до участі у конкурсі необмежена. Усі зареєстровані
анкети потрапляють у ПІВФІНАЛ конкурсу. Після закінчення реєстрації на
офіційному сайті конкурсу розпочинається всенародне голосування за вихід у
фінал. 

Голосування проходить півтора місяця і висвітлюється онлайн на сторінках
організаторів, учасниць, та їх груп підримки в соціальних мережах Facebook і
Instagram.

ВІДБІР ФІНАЛІСТОК.
МАРАФОН КРАСИ

В ФІНАЛ КОНКУРСУ ВИХОДЯТЬ учасниці. які отримали найбільшу кількість
голосів. 
Унікальна підготовка учасниць до конкурсу, під час якої відбувається взаємодія
із партнерами (відвідування салонів краси, майстер-класи, тренінги, курс дефіле
тощо).
Марафон буде проходити впродовж трьох місяців і  транслюватиметься онлайн
на Youtube каналах та в соціальній мережі Facebook.

ПІВФІНАЛ ФІНАЛ



ВИБІР І  НАГОРОДЖЕННЯ
НАРОДНОЇ КОРОЛЕВИ

Суперфінал відбудеться 28 травня 2022 о 17:00 на сцені заміського парково-готельного комплексу
"Equides Club" за участю зірок естради та шоу-бізнесу. В рамках фінального шоу відбудеться показ
вже відомих українських дизайнерів та тих, що вперше заявлять про себе країні. Серед почесних

гостей заходу відомі громадські діячі, політики, спортсмени, бізнесмени, актори та зірки шоу-бізнесу.
Подія буде висвітлена українськими телеканалами, радіомережами та інтернет-виданнями.

СУПЕРФІНАЛ



МЕДІА ПІДТРИМКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА
СТОРІНКАХ ЗАХОДУ

 В СОЦМЕРЕЖАХ

 Охоплення аудиторії  більше 
1 000 000 

 
 
-

ПРОМО НА СТОРІНКАХ
ЛІДЕРІВ ФЕШН ТА

ШОУ-БІЗНЕСУ

Більше ніж 20 інфлюєнсерів

 
 
 

ІМІДЖЕВІ ІВЕНТИ
ВПРОДОВЖ

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Благодійний вечір
Бранчі

Марафон краси 
Проведення Суперфіналу

 

 ЗГАДУВАННЯ
ЗАСОБАМИ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  більш ніж 50 Інтернет ресурсів
-  10 найвідоміших печатних

українських глянцевих видань

РЕКЛАМА
НА ТРАДИЦІЙНИХ

НОСІЯХ
 

 відео-борди в торгівельних
центрах та супермаркетах

аудиторія  250000
відеоборди в найбіш пожвавлених

місцях- аудиторія 3 500 000



ПРО НАС
ПИШУТЬ



НАША
КОМАНДА



Ірина
Келлер

Організатор проєкту 

Роман
Загороднюк

Генеральний
продюсер

Катерина
Барило

Керівник проєкту

Денис
Христюк

Хореограф

Олена
Грицингер

Ментор

Вадим
Василевський

Тренер-дієтолог



Нелля
Карманова

Б'юті-експерт 

Марія
Криницька

Викладач етикету

Ірина
Чорна

Стиліст

Наталія
Ткаченко

Психолог

Ольга
Бойко

Викладач ораторського
мистецтва

Анна
Аксьонова

Make-up стиліст



 PHONE/ VIBER 

 WHATSAPP          +38 (050) 695 06 65

 TELEGRAM          +38 (067) 230 96 81

 САЙТ                    www.krasakrainy.com

 E-MAIL                krasakrainy@gmail.com

З УСІХ ПИТАНЬ СТОСОВНО СПІВПРАЦІ

ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ

ЗА НАСТУПНИМИ КОНТАКТАМИ:

Організатор проєкту:
ІРИНА КЕЛЛЕР
ПЕРША ВІЦЕ МІСІС
ЗЕМНА КУЛЯ 2018, 
володарка багатьох нагород та
номінацій у сфері фешн та
б’юті індустріі.

Генеральний продюсер:
РОМАН
ЗАГОРОДНЮК
композитор, кінокомпозитор,
заслужений діяч естрадних
мистецтв України.


