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Назва проекту: 
"Я люблю Дрозди" - АРТ - об'єкт та фотозона
 
Тип проекту: Малий
 
Точна адреса, за якою планується реалізація проекту: 
вул. Польова 1В, с.Дрозди, Білоцерківський район, Київська область, 09131
 
Короткий опис проекту: 
Проект передбачає установку АРТ-об'єкта  в парку відпочинку у вигляді об'ємного серця і
великих букв "Я люблю Дрозди", який буде підсвічуватися в темну пору доби 10 опорами у
вигляді ліхтарів з кованими елементами
 
Для кого цей проект: 
Проект стане окрасою парку, центором відпочинку молоді, жителів та гостей села.
 
Повний опис проекту: 
Початком історії таких своєрідних логотипів міст на постаменті, стала розробка
дизайнером Мілтоном Глейзером відомого логотипу "I Love New York", який було створено
в ході рекламної кампанії з розвитку туризму в Нью-Йорку в 1970-х роках. По всьому світу
тепер виготовлено безліч варіацій такого арт-об’єкту в концепції "Я люблю…" назву міста,
абревіатуру чи скорочення або найменування бренду. Але, незмінним являється елемент у
вигляді серця.
Свої фотозони вже мають багато селищ і міст України.
Мало кому з перехожих вдасться пройти повз декоративну інсталяцію "Я люблю Дрозди" і
не сфотографуватися на фоні неї. Завдяки таким фото у соцмережах, воно має всі шанси
стати мегапопулярним. Публікації фотографій на фоні даної конструкцій, розміщені в
мережах Facebook, Instagram або Twitter можна прирівняти до колекції магнітів на



холодильнику з відвіданими місцями. Тільки, на відміну від магнітів, ці фото живуть своїм
життям, поширюються та переглядаються, створюючи тим самим рекламу села.
 
Інформація щодо очікуваних  результатів  в разі реалізації  проекту:: 
Інсталяція запропонованого типу стане так званою "візиткою" селища, а також зона
зустрічі та фотографування для молоді
 
Бюджет:
 

 

№
п/п

Найменування товарів (робіт, послуг) Кількість,
од.

Ціна за
одиницю,
грн.

Вартість,
грн.

1 Підготовка території 1 10000 10000
2 Об'ємні букви та серце 1 80000 80000
3 Монтаж та установка 1 20000 20000
4 Вуличні ліхтарі 10 3500 35000
5 Витрати на розхідні матеріали 1 10000 10000
Загальна вартість: 155000


