
ВСІМ СПОРТ



МІС ІЯ
Місія проекту — зробити спорт доступним 
для якомога більшої кількості українців. 
Ми допомагаємо бути активними, 
відкривати для себе нові захоплення та 
надихаємо вести здоровий спосіб життя.  

Давайте займатися спортом разом, адже 
разом завжди веселіше!  

В О Л О Д И М И Р  К Л И Ч К О
з а с н о в н и к  п р о е к т у



1 1 %
молодих українців від 18 до 29 років ведуть 
малорухливий спосіб життя. Це один із 

найвищих показників у Європі



За різними оцінками, в Україні функціонують 
14008 спортивних об'єктів (ДЮСШ, стадіонів, 
спортивних баз, фітнес-клубів і т.д.).  
Багато з цих закладів  не мають бюджету для 
самореклами та популяризації своїх секцій, 
залишаються не престижними і не 
популярними. 

У  ТОЙ  ЖЕ  ЧАС



mixsport.pro — всеукраїнський портал, де 
користувачі можуть знайти актуальну 
інформацію про всі спортивні об'єкти 
країни, дізнатися про їхнє 
місцезнаходження, заплановані заходи, 
підібрати кращих тренерів і спланувати 
своє активне дозвілля.

ПРО  ПРОЕКТ



У 85 %При обранні 
спортивної секції люди 
відштовхуються від її 
місцезнаходження

випадків



використовують для цього 
геолокаційні сервіси Google та 
оцінюють актуальність наданої 
інформації, виходячи з фотографій, 
3D-панорам і календарю заходів 
об'єкта.

4 4%



mixsport.pro — це повна 
інформація про об'єкт



МІСЦЕ  НА  
КАРТІ  

з функцією побудови 

маршруту

ФОТО ,  ВІДЕО ,  3D-
ТУРИ  

Можливість роздивитися 

об'єкт у деталях - інвентар, 

обладнання, стан 

приміщень. 

КАЛЕНДАР   
ПОДІЙ  

Змагання, майстер-класи, 

акції - тільки 

найактуальніша інформація

ВІДГУКИ  
Реальні 

рекомендації 

відвідувачів локації

БРОНЮВАННЯ  
Бронювання 

майданчиків і 

тренерів онлайн



У середньому, 41% пошуку на mixsport.pro 
призводить до фізичного відвідування об'єкта.



ШВИДКІСТЬ ФУНЦІОНАЛЬНІСТЬ

П ІДТРИМКА  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РЕЛЕВАНТНА  
АУДИТОРІЯ

ПЕРЕДОВІ  
ТЕХНОЛОГ І Ї

КОНТЕНТ  ДЛЯ  
КОРИСТУВАЧІВ



Бажаєте розмістити  
інформацію про свій  
об'єкт на mixsport.pro?

Ц Е  П Р О С Т О



РОЗМІСТІТЬ  ІНФОРМАЦІЮ   
НА  КАРТІ

Мітка на карті Google, опис, графік роботи, 

фото відео, 3D-тури - все, що вважаєте за 

потрібне. Вам більше не потрібен сайт - тепер 

у вас є mixsport.pro.

ПОДІЛІТЬСЯ  ВАШИМИ   
ЗАХОДАМИ

Розкажіть світу про насичене спортивне 

життя вашого об'єкта! Залучайте глядачів, 

партнерів і спонсорів зі всієї України!

ЗАЯВІТЬ  ПРО  СЕБЕ



Це безкоштовно.



ВИ ТРЕНЕР?

ЗБІЛЬШТЕ  ПОТІК  КЛІЄНТІВ

Розмістіть інформацію про себе та 

свої послуги там, де це дійсно 

актуально

ОРГАНІЗОВУЙТЕ  ПОДІ Ї

Влаштовуйте відкриті тренування, 

невеликі змагання, спільні  

пробіжки і т.д.



І це також безкоштовно.



FACEBOOK 
Ми розповідаємо про найцікавіші місця 

та події на своїй сторінці

TELEGRAM 
Вже зараз наш канал — один із 

найпопулярніших в українському 

сегментіе

YOUTUBE 
Налаштування, розміщення, просування 

вашого відео на каналі Mixsport.

ПІДТРИМКА



ВЕЛИКІ  ПЛАНИ
1. До кінця 2020 року mixsport.pro 
увійде до ТОП-5 найбільш 
популярних ресурсів про спорт і 
здоровий спосіб життя в Україні. 

2. Протягом 2-х років в Україні не 
залишиться жодної спортивної 
локації, яку б не було розміщено на 
карті Google через наш сервіс.  

3. Через 5 років кількість молодих 
українців, які ведуть малорухливий 
спосіб життя, зменшиться вдвічі  -  
до 6%.




