


СІМЕЙНЕ, ТЕПЛЕ І РАДІСНЕ 
СВЯТО – НОВИЙ РІК! 

Folk Ukraine | 2021 

ПРО ПРОЕКТ:  
Кожен з нас чекає на диво, казку 
сповнену яскравих новорічних 
вогників… 
 
Казковий ліс має свій 
неповторний колорит – засніжена 
зелень смерек, пухнастість 
снігового покриву -”Казковий 
Ліс» на місяць перенесеться до 
центру столиці. Високі ялинки, 
освічені яскравою гірляндою, 
вікові пні-хатини і головна 
карпатська смерека – Новорічна 
ялинка заввишки 27 метрів. 
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ГОЛОВНА  
ЯЛИНКА 

Софійська площа 

СЦЕНА ДИТЯЧА 
ЗОНА 

ФУД 
ЯРМАРОК 

ФОТО 
ЗОНИ 



Вхід до Казкового лісу 

Folk Ukraine | 2021 Ласкаво просимо… 
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Головна Ялинка 

Головна ялинка країни, висота якої понад 
27 метрів, зачарує своєю самобутністю та 
величчю. 
900 тематичних іграшок та понад 3 км 
теплих різдвяних вогників 
прикрашатимуть красуню-ялинку. 
Основа ялинки буде у вигляді 
велитенського пня з віконцями, що 
випромінюватимуть світло. 
 
Навколо ялинки, у вигляді фото-зон, 
розмістяться лісові ельфи, які 
підніматимуть настрій та  
виконуватимуть побажання. 
 
 



Головна Ялинка 



 
 
Ці веселі персонажі супроводжуватимуть вас 
впродовж усіх святкувань.  Відвідувачі зустрічатимуть 
героїв у фотозонах навколо ялинки, на брендованій 
продукції та зовн. рекламі.  

Головні герої свята –  
РІЗДВЯНІ ЕЛЬФИ 



Придбати новорічний подарунок поруч з 
головною ялинкою – є гарною традицією для 
багатьох відвідувачів свята.  
Ярмаркові будиночки розташуються навколо 
пам’ятника Богдану Хмельницькому, оповиті 
ліхтариками та яскаравим мерехтінням 
гірлянд. 

Ярмарок Подарунків 
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Святкові виступи українських оркестрів та зірок естради, конкурси та 
запальні ведучі розважатимуть гостей заходу усі новорічні свята  

СЦЕНА 



Володимирський Проїзд 

1. Тематичні вхідні арки 
2.  Фото-зони 

3.  Фуд-ярмарок 



СТІЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 

Веселі ельфи, казкові дерева, хатини пні – 
усі тематічні елементи казкового лісу 
об’єднаються у сувенірній продукції, 

паперовому посуді, фото-зонах, зовнішній 
рекламі. 





FEEDBACK 2020 



FOLK UKRAINE - мистецький проект, заснований в 2007 році. Серед 
наших успішно реалізованих проектів: Парад вишиванок, Новий рік, 
День Києва, Фестиваль писанок, День вишиванки, Фан-зона на Софії та 
ін.  
 
За роки існування Folk Ukraine здобув 7 дипломів Книги рекордів 
України.  
У 2016 році Управління туризму КМДА визначило кращих столичних 
фахівців у сфері туризму та гостинності, де Folk Ukraine cтав першим у 
номінації подієвого туризму, а у рамках VI Міжнародної премії Ukrainian 
Event Awards проект став переможцем у номінаціях: «Новий формат 
якісного проведення масових міських заходів» «Наймасовіший захід 
України» (на прикладі Нового року 2016). 
FOLK UKRAINE є організатором Головних новорічних святкувань у 
столиці  останні шість років.  
 
У 2018 та 2019рр. ми долучилися до организацїї новорічних святкувань 
на Контрактовій площі. Ми пишаємося своїм внеском у розвиток міста.  
Наша мета - зробити свято незабутнім і залишити щасливими киян і 
гостей столиці, а ярмарку – кращою у Європі. 

ПРО НАС 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ 


