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o Створили візуальну концепцію, 
фірмовий стиль, змінили логотип 

o Розробили новий сайт UABIO
o Розробили партнерську пропозицію
o Створили можливість для 

фандрайзингу
o Зробили комунікацію менш 

формальною
o Збільшили кількість візуального 

контенту
o Розширили тематику
o Запровадили заходи в онлайн-форматі 

з трансляцією
o Розширили аудиторію

Результати 2020
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Представлення інтересів 
членів UABIO

Позиціювання організації 
як бренду, впізнаваний 
фірмовий стиль

Стала комунікаційна 
стратегія

Наявність суспільно 
важливих активностей: 
офлайн/онлайн



Єдиний візуальний стиль



Сайт UABIO



Аудиторія

Члени 
Біоенергетичної 
асоціації України

Бізнес: виробники 
обладнання, проектні, 
інженерні, консультаційні 
організації, юридичні 
компанії, будівельні та 
монтажні компанії, а також 
фінансові, інвестиційні та 
консалтингові організації

Активна громадськість, яка 
цікавляться питаннями зміни 
клімату, робить щоденний вибір 
на користь життя в стилі еко

Громадські організації та 
асоціації підприємців у сфері 
енергетики, науково-дослідні 
установи, вищі навчальні 
заклади

Влада: центральні та місцеві 
органи виконавчої влади у 
сфері енергетики



Контент: 
боротьба за увагу читача

Канали
Сайт UABIO
Facebook
Linkedin
YouTube
Instagram
Telegram

Формати
Текстові:

новини,
дайджест,
аналітика,
законотворчість, 
події.

Нові рубрики: 

“UABIO
рекомендує” 
(підбірки, поради), 
“Успішний досвід” 
(історії людей і 
компаній), “Думки 
експертів” 
(особистісний 
контент)

Стиль
Формалізму – ні!Візуальні:

фото,
інфографіка,
відео,
презентації,
постери, 
стікери.

Інтерактив:

опитування,
взаємодія,
конкурси.



Інформаційні матеріали UABIO

Успішний досвід, який відповідає на запитання, як це працює, заявки у 
конкурсах, які дають можливість отримати фінансування, зустрічі, які 
дають потрібні знайомства,  корисні презентації, які можна скачати, 
схеми/графіки/аналітика сфери, листи (з точки зору того, як це вплине 
на бізнес), новини сфери

Прагматичний вектор 
орієнтований на фахову спільноту

Пости про конкретні об’єкти, де 
живуть поряд люди (комусь це 
подобається, комусь-ні), листи 
(якщо це загальносоціальне
питання), поради, як жити в стилі 
еко, новини із заходів (відчуття 
приналежності до спільноти), 
підбірки, де з якої теми можна 
щось почитати

Новини сектору, розповіді про 
унікальний досвід і проєкти,  
корисний досвід для звичайних 
людей (як поставити вдома 
сонячні батареї/скільки коштує 
котел), візуальний/вірусний 
контент, розважальні/інтерактивні 
пости, історії відомих людей і 
компаній

Прагматика для всіх
Скільки коштує котел, скільки 
можна зекономити на опаленні, 
як перейти на відновлювані 
звичайним людям

Соціальне
Емоція



Специфіка контенту
Виходимо за межі 
тематики 
(соціальне+емоція)

Пишемо про 
конкретний досвід 
(прагматика)

Пишемо на гострі соціальні 
теми (соціальне+емоція)



Структура: розподіл за темами

1. Успішні кейси в Україні.
2. Успішні кейси в світі.
3. Події UABIO і членів UABIO (засідання UABIO, семінари, листи, 

пресрелізи, анонси).
4. Напрацювання UABIO (аналітика, презентації).
5. Боротьба зі змінами клімату і за екологію.
6. Короткі пости з 1-2 фразами.
7. Пости про нових членів? Вітання з обранням на посади?
8. Адаптація чужого вірусного контенту під свою тему. 
9. Загальносоціальні теми.
10. Підбірки/чеклісти.
11. Цифра дня/ факт дня/ герой дня.
12. Реакція на актуальні події.
13. Цитати, дискусійні фрази.



FACEBOOK: аудиторія
2019 2020



FACEBOOK: аудиторія



FACEBOOK: позиціювання



Сайт UABIO: аудиторія



Сайт UABIO: аудиторія



Сайт UABIO: аудиторія



Сайт UABIO: позиції в Google



Дайджест UABIO



Можливості для членів UABIO

Ресурси UABIO – надійний майданчик для комунікації, 
доступний членам і партнерам організації!



Онлайн-заходи UABIO



o Продовжувати роботу, яка розпочата у 2020 році.
o Розширювати активність онлайн, проводити більше вузько- та 

загальнотематичних заходів.
o Лобіювати позиції біоенергетики та законодавчі ініціативи у 

медіапросторі.
o Активно висвітлювати питання зміни клімату, європейського Green 

Deal.
o Сприяти утвердженню позитивного іміджу «зеленої» енергетики 

загалом.
o Більш мобільно та гостро реагувати на події у сфері.
o Розширювати аудиторію у Facebook.
o Вивести у ТОП сайт UABIO серед ресурсів, близьких за тематикою.
o Удосконалити роботу з Linkedin та YouTube.

2021: плани UABIO



Ми робимо енергію зеленою!

facebook.com/uabio
uabio.org

Олена Бріф
PR-менеджер, Біоенергетична асоціація України
тел./факс: 044 456 94 62
e-mail: brif@uabio.org


