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МІСІЯ ПРОЄКТУ

MISSION OF OUR PROJECT

• надихати та виховувати покоління майбутніх дослідників Всесвіту задля відновлення
першості України у високотенологічних, зокрема, космічних сферах.

• to inspire and educate the generation of
future explorers of the Universe to restore the
primacy of Ukraine in high-tech sectors and, in
particular, the space industry.

МЕТА

GOAL

• зрозуміло, легко й цікаво розширювати
світогляд відвідувачів, надихати дітей та
дорослих із задоволенням та завзяттям
занурюватися у пізнання дивовижного
Всесвіту.

• to broaden the outlook of our visitors in
a clear, easy and interesting way, to inspire
children and adults to dive into the exploration
of the amazing Universe with pleasure and
enthusiasm.

ВІЗІЯ

VISION

• формування в Україні сучасної, доступної
кожному, просвітницької екосистеми, яка
базується на принципах STEM-освіти та
сприяє розвитку інноваційності та
критичного мислення особистості.

• establishing in Ukraine a modern and
accessible educational ecosystem that is
based on the principles of STEM education and
promotes the development of innovations and
personal critical thinking.

ЗАВДАННЯ

TASKS

• поширювати культуру космічної обізнаності серед дітей шкільного віку, зважаючи на
високу актуальність космічних досліджень
у світі;

• to foster a culture of space awareness
among school-age children, taking into account
the high relevance of space studiesin
the world;

• підтримувати сімейні цінності, проводити
командоутворюючі заходи, спрямовані на
участь різновікових груп;

• to promote family values, conduct teambuilding events aimed at the engagement of
different age groups;

• підвищити цінність інженерно-технічних
професій серед української молоді задля
відновлення рейтингу України у космічній
сфері.

• to enhance the value of engineering
and technical professions among Ukrainian
youth to restore Ukraine’s rating in the space
industry.

ДЛЯ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

FOR THE MUNICIPALITY

• створення сучасного центру астрономії,
науки й техніки, аналогів якому немає
в регіоні;

• establishing a modern center for astronomy,
science and technology, which is unique in the
region;

• популяризація наукової діяльності та оновлення інтелектуального потенціалу українського суспільства;

• popularizing scientific activity and renewal of
the intellectual potential of Ukrainian society;

• збільшення привабливості туристичного
потенціалу міста та регіону;
• підвищення привабливості органу влади
для залучення інвестицій з різноманітних
інноваційних джерел фінансування;

• increasing the attractiveness of the tourist
potential of the city and the region;
• enhancing the authority’s attractiveness
to encourage investment from a variety of
innovative sources of funding;

• ефективний діалог між владою та
громадою по взаємодії науки та бізнесу;

• establishing an effective dialogue between
the government and the community on the
interaction of science and business;

• міжсекторне співробітництво і взаємодія
на місцевому рівні (економічний розвиток,
молодіжна політика, благоустрій, культурний
розвиток, взаємодія з громадськими активами та організаціями тощо).

• establishing intersectoral cooperation
and interaction at the local level (economic
development, youth policy, improvement,
cultural development, interaction with public
assets and organizations, etc.).

ДЛЯ МІСТЯН

FOR CITIZENS

• місця для сімейного дозвілля з можливістю перегляду фільмів на унікальній купольній
проєкції 360°, з зображенням у форматі 4К,
7-ми канальним звуком, 6 LED-проекторами;

• family-friendly places where you can watch
films in a unique 360° dome projection,
with 4K imagery, 7-channel sound,
6 LED projectors;

• створення додаткових робочих місць;

• creation of additional jobs;

• можливість досліджувати Всесвіт та створювати новітню космічну історію;

• an opportunity to explore the Universe and
make the latest space history;

• участь у позашкільних заняттях, космічних
таборах, фестивалях, квестах, наукових
конференціях;

• participation in extracurricular activities,
space camps, festivals, quests, scientific
conferences;

• можливість встановлення партнерських відносин між бізнесом, владою і громадськістю;

• a possibility to forge partnerships between
business, government and the public;

• участь у проєктах Асоціації
«Noosphere».

• participation in the projects of Association
Noosphere.

переваги ДЛЯ БІЗНЕСУ

benefits FOR BUSINESS

• доступ до унікального контенту, який
виготовляє Planetarium Noosphere;

• access to unique content produced by
Planetarium Noosphere;

• долучення до соціально відповідального
бізнесу через проведення соціальних
відвідувань для вразливих груп населення;

• joining socially responsible business through
social visits
for vulnerable groups;

• можливість формування партнерських
відносин із владними структурами,
громадськістю та ЗМІ;

• a possibility to forge partnerships with
government agencies,
the public and the media;

• причетність до ефективного механізму
вирішення локальних, соціальних та
економічних проблем територіальної
громади, що сприятиме об’єднанню містян
навколо себе та свого бізнесу;

• being part of an effective mechanism
for addressing local, social and economic
problems of the territorial community, which
will help unite citizens around oneself and one’s
own business;

• лояльність містян, що повертаються на
інші програми після відвідування однієї.

• loyalty of citizens who return to attend other
programs after attending one.

СПЛАТИВШИ
ПАУШАЛЬНИЙ ВНЕСОК
ВИ ОТРИМАЄТЕ

ONCE THE LUMP-SUM PAYMENT
IS MADE, YOU WILL GET THE
FOLLOWING

• franchise-book (операційна книга для
франчайзі), яка містить деталізовані
покрокові інструкції, правила, документацію);

• franchise-book (a franchisee operations
manual containing detailed step-by-step
instructions, rules, documentation);

• brand-book (керівництво по використанню
фірмового стилю);

• brand-book (an instruction manual on how to
use the brand identity);

• супровід до запуску проєкту за участі
проєктної групи;

• support prior to launching the project, with
the involvement of the project team;

• рекомендації по маркетингу з
урахуванням особливостей міста,
сайт;

• marketing recommendations, with
consideration to the city’s special features,
website;

• допомогу у підборі та навчанні персоналу;

• assistance in selecting and training personnel;

• рекомендації по підбору експонатів для
експозиційної зали;

• recommendations in selecting exhibits for the
exhibition hall;

• рекомендації по підбору та облаштуванню
програмного забезпечення, обладнання;

• recommendations in choosing and installing
software and equipment;

• допомогу у проведенні громадських
слухань (за потребою).

• assistance in public hearings
(if required).

СПЛАТИВШИ
РОЯЛТІ
ВИ ОТРИМАЄТЕ

ONCE THE ROYALTIES
ARE PAID,YOU WILL GET
THE FOLLOWING

• супровід персонального менеджера
франчайзингу для розв’язання
операційних питань;

• support in handling any operational
issues from your personal
franchising manager;

• оновлення двічі на рік програми
повнокупольних фільмів українською мовою;

• abiannual update of full-dome films program
in Ukrainian;

• опис проведення тематичних днів;

• description of thematic days;

• ексклюзивні авторські програми
двічі на рік;

• exclusive author-developed programs
biannually;

• постійно оновлені рекламні макети.

• continuously updated advertisement layouts.

КОНТАКТИ/CONTACTS
Адреса : Узвіз Крутогірний, 10,
м. Дніпро, Україна
Address : 10 Uzviz Krutohirnyi,
Dnipro, Ukraine
planetarium.com.ua
+38 050 701 88 82
planetarium@noosphere.com

