
Заходи, реалізовані інститутом розвитку міста кривого рогу в рамках
Маркетингової стратегії міста Кривого Рогу  За 2015 рік

Перший Всеукраїнський
форум «Індустріальний
туризм: кращі практики
для ефективного розвитку
територій»

учасників80 

6 міст України

Проект «Відкрий для себе
Кривий Ріг»

екскурсійного туру3 дні 

для 26 львів’ян

Заходи до Дня екскурсовода

екскурсії3
150

6
екскурсантів

екскурсоводів

Проект «Календар щорічних
заходів «ТОП-100»

етапи проекту3
28

148
організацій-учасників

заходів у рейтингу

Конкурс «Місто яскравих
   кольорів»

Дні Європи у Кривому Розі*  

активностей18 

2500 відвідувачів
заходу

Представники Всеукраїнської
    асоціації органів місцевого
     самоврядування «Асоціація
     міст України»
        з 7 міст України
        відвідали Кривий Ріг
        з метою

перейняття досвіду розвитку
промислового туризму у місті
Кривому Розі

Фестиваль здорового
   дозвілля «ЗдравоФест»

активностей12
учасників заходубл.2000

Конкурс на кращу велосипедну
    парковку розміщену в місті

конкурсних
заявок12

3 переможця

Конкурс фото та відео роликів
   «Кривий Ріг краще місто на
     Землі»

конкурсних
заявок30

82
16

подані роботи

переможців

Виставка-фестиваль
«Скарби Рудани»*

представників:60

2 Дні
30

проведення заходу

активностей

        - промислових підприємств
      - геології
    - мінералогії
  - галузі обробки каміння
- галузі виробництва сувенірної промопродукції

бл.2000 учасників заходу

5846 екскурсантів 

261
екскурсія 

у 2015 році

партнерами у заходах
протягом 2015 року стали

72 організації

Співпраця з 7 країнами світу
та 53 містами України

січень - квітень травень - серпень

Veloforum 2015

учасників з:100
6

24
країн

міст України

Співорганізатор:
ГО «Асоціація велосипедистів Києва»

Всеукраїнський Форум
   інституцій місцевого розвитку
      CDI Forum 2015

учасників106

25 інституцій місцевого
розвитку

Генеральний партнер: ТОВ «МЕТІНВЕСТ»
Парнери: ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»
Проект міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст»
(Проект ПРОМІС)

Арт-фестиваль «Сплав»

2 Дні проведення заходу

30 активностей

бл.5000 учасників заходу

- виставка картин
- виставка фотографій
- виставка інсталяцій
- виставка хендмейд робіт
- нічна виставка

- майстер-класи
- літературні читання
- перформанси
- театр "DVOЄ»

Донор: Генеральне Консульство Федеративної
Республіки Німеччина в Україні

вересень - грудень

переможця3

18 конкурсних
заявок

ÊÐÈÂÈÉ 
ÐIÃ

Впровадження бренду в міське
середовище

- використання бренду
   на продукції виробників/
   підприємців
- промоційна продукція
- заклади освіти
- соціальні мережи
- міські заходи
- сайти комунальних установ

Розробено демо-карту
  міського орієнтування
     «Ти – тут!»

видів умовних позначень
на картах17

обрано 28 зупинок громадського
транспорту

Генеральний партнер: ТОВ «МЕТІНВЕСТ»

Спонсори: ТОВ «Метінвест Холдинг»,
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

Криворізький музичний
   фестиваль 
      «Не Дай СНІДу Шанс!»

музичних гуртів8

2000

407

відвідувачів заходу

гостей фестивалю пройшли
експрес тест на ВІЛ/СНІД

Фінансування: Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) Всеукраїнська капманія
«Не Дай СНІДу Шанс!»

Велодень*

Зібрав безпрецедентну
кількість учасників

бл. 1000 осіб
За підтримки
Інституту розвитку міста Кривого Рогу

* Заходи проведені
за підтримки Інституту розвитку міста Кривого Рогу
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