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Тема № 1 Основні поняття технологій  

УРОК: 1-2 

Тема: Мета, завдання та суть предмета. Способи оформлення вітрин.  

Мета: 

 Ознайомлення з предметом, його метою і завданням. Можливості 

поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити способи оформлення вітрин послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 

Оформлювач вітрин, 

приміщень та 

будівель – фахівець, 

який виконує роботи з 

художнього та 

художньо-

декоративного 

оформлення вітрин, 

приміщень, будівель, 

виготовлення деталей і 

фрагментів інтер'єру, 

панно, стендів, 

декоративних споруд 

тощо та встановлює їх. 

Професійна кваліфікація: 

Оформлювач вітрин, приміщень та будівель. 

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з художнього та художньо-

декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель під керівництвом 

художника-оформлювача або іншого фахівця, втілюючи їх творчий задум. 

Відповідно до наданих ескізів чи креслень виконує роботи з виготовлення 

деталей і фрагментів інтер’єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та 

встановлює їх. Використовує художні методи для створення необхідних ефектів 

під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, рекламних 

засобів тощо. Здійснює комплексне рекламне оформлення вітрин, інтер’єрів 

приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних 

панно тощо. Виразними засобами втілює технічні рішення для кожного типу 

вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги). 

Під час оформлення вітрин, інтер’єру приміщень та зовнішнього оформлення 

фасадів будівель поєднує художні рішення з технічними та іншими вимогами. 



Повинен знати: сучасні способи, методи і напрями оформлення вітрин, 

приміщень та будівель; види та властивості матеріалів, що застосовуються для 

виконання робіт; технологічне обладнання та інструмент для виконання робіт; 

технологію та правила виконання оформлювальних робіт; правила і норми з 

охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

ОФОРМЛЕННЯ ВІТРИН 

Оформлення вітрин - ще один яскравий і 

дієвий спосіб привернути увагу до свого 

бізнесу і виділитися на фоні конкурентів. 

Вітрини або вікна офісу чи магазину - це 

додаткова рекламна площа, яку можна з 

вигодою використовувати. Оригінальне 

оформлення вітрини обов'язково приверне 

до себе погляди перехожих і нових 

клієнтів. 

Де застосовується? 

Обклеювання плівкою може здійснюватися 

на фасаді будівель, вітринах або вікнах. 

Оформлення вітрин відмінний спосіб 

реклами для магазинів, банків, кафе, 

ресторанів, торгових центрів, інтернет 

кафе. Це хороший спосіб привернути увагу 

або 

приховати те, що відбувається всередині офісу 

від очей перехожих. 

Деякі заклади вважають за краще повністю 

закрити вітрини і вікна від випадкових 

перехожих. Магазини, кафе і ресторани в 

більшості використовують лише частину вікна 

або вітрини, щоб клієнти могли бачити 

асортимент товарів або те, що відбувається 

всередині закладу. 

Є різні стилі оформлення вітрин, в залежності 

від цілей, які перед собою ставить замовник. Це 

може бути рекламне оголошення з конкретною 

пропозицією, акціями, знижками, переліком 

товарів або послуг, що надає компанія. Ще один 

варіант - новорічне або святкове оформлення 

вітрин. Тут основна мета створити атмосферу 

свята, що наближається - Нового року, Дня 

закоханих, 8 березня, і т. д. Це теж свого роду 

реклама, але не така явна і більш приваблива в очах клієнта. 



Види оформлення вітрин, вікон і фасадів 

Оформлення вітрин та фасадів здійснюється 

спеціальною плівкою, яка стійка до вигорання на 

сонці, не боїться вологи і перепадів температури. 

Існує кілька видів плівки, що дозволяє знайти 

максимально індивідуальний підхід до 

клієнта. Обклеювання вітрин зазвичай 

здійснюється плівкою Оракал, яка буває 

декількох видів. Вона може бути: 

 Глянцева; 

 Матова; 

 Біла; 

 Прозора. 

На білій матової або глянцевій плівці зображення 

друкується на широкоформатному принтері. 

Пізніше при необхідності можна вирізати 

зображення за певним контуру, щоб зробити його 

більш цікавим і помітним. Прозора плівка також може мати глянцеву і матову 

поверхню. На ній також проводиться друк або просто вирізається певний 

малюнок. Виходить, що вся вітрина або вікно повністю закрито і тільки 

вирізаний малюнок дозволяє бачити, що 

відбувається всередині. 

Оракал має широку кольорову гаму, 

якщо потрібно повністю заклеїти вікно 

певним кольором. Також можливе 

обклеювання золотою або срібною 

дзеркальною плівкою. 

Ще один вид оформлення скляних вітрин 

або вікон - обклеювання перфорованої 

плівкою. Вона має специфічну 

структуру, яка дозволяє наносити друк, 

але при цьому пропускає світло в 

приміщення. Зовні перехожим буде 

видна реклама або малюнок. Зсередини 

видно все, що відбувається на дорозі або 

у дворі. 

Оформлення вітрин плівкою має деякі 

особливості, які варто враховувати при роботі. 

По-перше, не можна клеїти плівку відразу після друку, фарба повинна 

висохнути, інакше може розпливатися, а сама плівка може розтягнутися. По-

друге, перед наклеюванням поверхню фасаду, вікна або вітрини потрібно 

очистити від пилу і бруду, щоб плівка добре приклеїлася. По-третє, не можна 



клеїти плівку при мінусових температурах, на 

вулиці або в приміщенні повинно бути досить 

тепло. 

Спочатку потрібно розробити дизайн, потім 

надрукувати потрібний сюжет на плівці, 

підготувати поверхню і тільки потім проводити 

оформлення вітрин або вікон.  

 НЕОНОВІ ВИВІСКИ 

Неонові вивіски - один з найкрасивіших, 

незвичайних і яскравих видів зовнішньої 

реклами. Вогні неонових ламп сильно 

привертають увагу перехожих в темний час 

доби. Це один найстаріших видів зовнішньої 

реклами, який був раніше дуже 

популярний, але з часом лампи 

замінили світлодіоди. Сьогодні 

люди вже звикли до лайтбоксів, 

світлодіодних букв і вивісок тому 

використання неону дозволяє 

виділятися на тлі інших. Він може 

використовуватися для зовнішньої 

реклами і для застосування 

всередині приміщень. 

Неонова підсвітка - відмінний 

спосіб стати помітним 

Неонові трубки досить гнучкі, що дозволяє створювати оригінальні вивіски з 

неону незвичайної форми. Можна використовувати оригінальний шрифт, 

створювати красиві фігури під конкретний бізнес, наприклад, з трубок можна 

зробити вивіску у вигляді велосипеда, 

чашки кави, морозива, лампочки, гітари. 

Загалом, все, що тільки може побажати 

клієнт, можна виготовити за допомогою 

неону. Незвичайна форма вивіски при 

вході в Ваш магазин, кафе або офіс, і її 

яскраве світло, обов'язково 

запам'ятається клієнтам. 

Існує два види неону, які широко 

застосовуються в рекламі і декоруванні. 

Звичайний неон 

Складається зі скляної трубки зі 

спеціальним напиленням, яка потім 

заповнюється газом. При підключенні 



трубки до джерела електроенергії газ нагрівається і яскраво світиться. 

Спеціальні тримачі надійно кріплять трубки до основи або каркасу. 

Неонова вивіска дозволяє комбінувати різні кольори і створювати унікальні 

візуальні образи або написи. Існує кілька видів неонової реклами в залежності 

від способу застосування трубок, але сьогодні широко застосовується тільки 

один: вивіски з відкритим неоновим світлом. «Голі» трубки нічим не 

закриваються. Саме в такому вигляді виходять гарні фігури і слова. 

Сфери застосуванная 

Неонова реклама - створення вивісок 

для кафе, магазинів і офісів. 

Неонові вивіски для 

будинку. Оригінальний спосіб 

створити красивий малюнок, що 

світиться на стіні у себе вдома. Також 

можна використовувати лампи для 

створення підсвітки в кімнаті. 

Неонова вивіска на стіну ресторану, 

бару чи кафе створить приємну 

атмосферу приглушеного світла, 

ідеальну для спілкування в хорошій 

компанії. 

Холодний (гнучкий) неон 

Гнучкий неон - це 

пластиковий шнур 

певної довжини, який світиться по всій довжині. Він не 

випромінює тепла і абсолютно безпечний, оскільки для 

його роботи достатньо низького струму, який не є 

небезпечним для людини. Провід можна змотувати і 

нарізати на частини, тому працювати з ним дуже зручно. 

Він коштує дешевше, ніж звичайний неон, споживає 

менше електроенергії і більш зручний в монтажі. А ще Led 

неон простіший в ремонті. 

Гнучкий холодний неон також широко використовується в 

рекламі, для декоративного освітлення приміщень та 

оформлення інтер'єрів, для створення написів, світлових 

фігур і костюмів, що світяться для різних шоу. 

Також дуже популярний холодний неон для 

підсвічування авто. Використовується для підсвічування 

салону - панелі приладів, керма, сидінь, або днища 

автомобіля. Виглядає дуже красиво і ефектно. Так Ви 

зможете виділити свою машину серед інших. Гнучкий 



неон - кращий подарунок для автолюбителя, дуже популярний серед гонщиків і 

любителів тюнінгу. 

ОБ'ЄМНІ ЛІТЕРИ 

Об'ємні літери - один з найпопулярніших і 

ефективніших інструментів зовнішньої 

реклами, оскільки привертає більше поглядів, 

ніж звичайні вивіски. Тривимірні образи 

людина запам'ятовує краще, швидше звертає 

увагу на них. 

Об'ємні слова здатні залучати більше 

поглядів, а значить - більше клієнтів. Вони 

виглядають красиво і дорого. Так Ви зможете 

підняти імідж своєї компанії в очах клієнта і 

створити більш приємне враження. Саме тому 

їх часто можна побачити на фасаді магазинів і 

офісів в усіх містах України. 

Класифікують зовнішні 

букви і букви для 

внутрішнього 

застосування. Перші 

розміщуються на фасадах 

і дахах будівель, щоб 

зробити магазин, кафе, 

ресторан, офіс компанії 

або торговий центр 

помітнішим і виділити 

його серед інших. Другі 

використовуються 

всередині будівель, щоб допомогти клієнту знайти потрібну фірму. Виглядають 

дуже багато, що особливо актуально для дорогих магазинів, бутіків, великих 

компаній, адже «зустрічають і 

оцінюють по одягу». 

Види об'ємних літер 

Перша відмінність в тому, 

що бувають об'ємні букви, що 

світяться і ті, що не 

світяться. Світлові працюють 

цілодобово над рекламою, не 

світлові зможуть рекламувати 

тільки протягом світлої пори 



доби. Другий параметр, за яким розрізняються, є матеріали, що застосовуються 

для виготовлення. 

Не світлові 

виготовляються із: 

 Пінопласту; 

 Пластику; 

 Акрилу; 

 Сталі; 

 Дерева. 

Об'ємні літери з пінопласту. Використовується пінопласт різної товщини, 

який пізніше забарвлюється фарбою певного кольору. Часто використовується 

для створення оригінальних декоративних елементів для фотосесій, написів і 

слів. Це дуже популярний тренд серед молоді - робити фото, де хтось тримає 

красиві об'ємні букви. Хештег-букви - невід'ємний атрибут вечірок, весіль і 

корпоративних свят. 

Об'ємні літери із пластику. ПВХ різної товщини широко застосовується при 

виготовленні написів для зовнішнього і для внутрішнього застосування. Він 

досить легко піддається обробці, дозволяючи створювати великі і маленькі 

об'ємні букви різних типів і форм. Білий пластик обклеюється плівкою Оракал, 

щоб надати напису потрібний колір. Не боїться вологи і може прослужити довгі 

роки. 

Об'ємні літери з 

акрилу. Оргскло (акрил), 

товщиною 3 мм, обробляється 

методом лазерного порізки, тому 

дає можливість створювати 

об'ємні букви, використовуючи 

практично будь-який шрифт. 

Завдяки глянцевій поверхні 

оргскла і широкому вибору кольорів, вони виглядають просто і красиво. 

Літери зі сталі. Вони дуже міцні і довговічні, не бояться вологи. Красиво 

виглядають і підходять для внутрішнього і зовнішнього використання. 

Літери із дерева. Модний тренд останнім часом. Найбільш часто 

використовуються для облаштування інтер'єру, як декоративні елементи для 

фотосесій, весіль, хештегів. Це можуть 

бути окремі слова або цілі написи. 

Об'ємні літери з підсвіткою 

Дана категорія відрізняється за типом 

підсвічування. Вони бувають з: 

 Внутрішньою підсвіткою; 

 Контражурною підсвіткою; 

 Комбінованою підсвіткою. 



Світлодіодні літери з внутрішньою підсвіткою. Суть в тому, що фасад і бічні 

сторони робляться з пластику, який не пропускає світло, а лице - з акрилу, який 

прекрасно пропускає світлові промені. Таким чином світитися буде тільки 

лицьова частина виробу. Для підсвічування використовуються якісні 

світлодіодні модулі. Напис добре читається на великій відстані, її добре видно в 

темряві. 

Об'ємні літери з підсвічуванням 

«контражур». Вони виглядають 

солідніше і коштують дорожче, ніж 

попередній вид. Тут все навпаки - лице і 

бортики робляться з пластику і 

обклеюються плівкою оракал, а задня 

стінка - з акрилу, щоб світло від 

світлодіодів відбивалося від стіни або 

основи, до якої прикріплені літери. 

Об'ємні світлові літери з 

комбінованою підсвіткою. Багато 

світла не буває. При їх виготовленні 

бортики і фасад робляться з акрилу, при 

цьому створюється враження, що 

світиться вся буква. Виходить дуже яскраво, красиво і ефектно. 

Букви «Золото» і «Cрібло». Для їх виготовлення використовується 

дзеркальний композит або акрил золотого чи срібного кольору. Дуже міцні і 

довговічні. Завдяки контражурнії підсвітці їх 

добре видно в темний час. Виглядають дійсно 

багато і солідно.  

ЛАЙТБОКСИ 

Лайтбокс - це рекламний світловий короб, який 

є одним з кращих способів залучення уваги 

потенційних клієнтів. Його перевага перед 

несвітловими вивісками в тому, що він може 

працювати цілодобово, вдень і вночі 

рекламувати Ваш бізнес. 

Створює додатковий позитивний імідж в 

очах клієнтів, оскільки виглядає дорого і 

красиво. Це дає перевагу перед 

конкурентами, які в якості вивіски 

використовують звичайний банер або 

вивіску із пластику. 



Розміщення лайтбоксів 

Світлова вивіска (лайтбокс) може бути 

вулична і інтер'єрна. Цей вид реклами 

давно і успішно використовуються по 

Україні. 

Лайтбокс зовнішній встановлюється на 

фасаді будівлі, використовується в якості 

вивіски або покажчика, щоб клієнту було 

легше знайти потрібну компанію або 

заклад. Його часто можна побачити при 

вході в магазин, офіс, аптеку, кафе або 

ресторан, торговий центр або 

супермаркет. 

Інтер'єрні лайтбокси встановлюються всередині будівель з метою привернути 

більше уваги, допомогти клієнтам знайти потрібний магазин або компанію, а 

також виділитися серед конкурентів. Це особливо актуально у великих торгових 

центрах, де безліч магазинів і офісів розташовуються поруч один з одним. І 

багато в чому від вивіски і оформлення вітрини буде залежати зайде клієнт до 

Вас або піде до конкурента. 

Види лайтбоксів 

Світловий короб може бути квадратним, прямокутними, круглим і фігурними. 

Одностороннім або двостороннім. Також вони 

розрізняються залежно від виду матеріалів, з 

яких вони виробляються. Найбільш 

популярними є 3 таких види: 

 Світловий короб із полікарбонату; 

 Із акрилу; 

 Із композиту. 

Одним з найбільш ранніх і найбільш недорогих 

видів є рекламний світловий короб, 

виготовлений з полікарбонату, який коштує 

дешевше інших матеріалів. Також замість 

традиційних світлодіодних модулів тут 

використовуються більш дешеві люмінесцентні 

лампи. Тому навіть компанії з мінімальним 

бюджетом зможуть дозволити собі даний вид 

світлової вивіски. Полікарбонат відмінно 

підходить для виготовлення квадратних і 

прямокутних лайтбоксів маленьких і великих 

розмірів. 



Найбільш популярним є світловий короб, при 

виготовленні якого використовується акрил (по-

іншому оргскло). Використання даного матеріалу 

дозволяє зробити дуже гарну прямокутну, круглу 

або фігурну вивіску. Для підсвічування 

використовуються потужні світлодіодні модулі 

SMD, які мають великий термін експлуатації, а 

також споживають менше енергії. Акрил добре 

пропускає світло, тому Вашу вивіску буде видно 

здалеку. 

Красиві квадратні і прямокутні лайтбокси часто 

виробляються з дуже міцного алюмінієвого 

композиту. Методом фрезерування в композиті 

вирізається 

потрібне 

зображення або напис. В отвори 

вставляється акрил, який обробляється за 

допомогою лазерної порізки. На задній 

стінці встановлюються світлодіоди, так 

щоб напис або зображення були підсвічені. 

Виходить дуже довговічна і стильна 

вивіска. 

ПАЙЄТКИ 

Щороку в будь-якій сфері бізнесу 

з'являється кілька нових компаній. Одні - 

закриються протягом цього ж року, інші - з 

часом можуть стати серйозними 

конкурентами для компаній, які вже 

роками працюють в певній ніші ринку. Це 

неминуче, адже Інтернет дає кожному бажаючому можливість займатися 

власним бізнесом. Тому конкуренція з кожним роком буде тільки рости. 

Як з цим боротися? Виділятися на фоні інших за рахунок використання нових 

видів реклами, до яких потенційні клієнти ще не встигли звикнути. Одним з 

найновіших і дуже ефективних методів зовнішньої і інтер'єрної реклами є 

вивіска з паєток. «Жива вивіска» - новий ефективний метод залучення уваги! 

«Жива» або Air вивіска - це новий вид реклами в Україні, який стрімко набирає 

популярність. Ключова ідея - створення малюнка або тексту з безлічі 

маленьких блискучих елементів - пайєток, які з'єднуються між собою. Рекламні 

пайєтки дуже легкі, тому навіть при невеликих коливаннях повітря створюється 

враження хвилеподібного руху картинки. Саме цей ефект дозволяє залучати в 



кілька разів більше уваги в порівнянні з традиційними 

вивісками або бігбордами. 

Фасадні пайєтки можуть мати круглу або квадратну форму, 

розмір 2х2 або 3х3 см. Виробляються зі спеціального 

термопластику. Він дуже міцний, легкий і гнучкий як в 

холодному, так і в нагрітому стані. 

Виглядає така реклама дуже динамічно, незвично і красиво. Це 

один з найновіших і найбільш оригінальних рекламних 

інструментів на українському ринку. Використовуючи даний 

вид реклами, ваш продукт, послуга, закладу або захід, точно не 

залишаться без уваги. 

Вивіска з пайєток - ключові переваги 

1. Більше уваги, більша ефективність реклами. Згідно з 

дослідженнями, реклама, що рухається привертає на 90% 

більше уваги, ніж звичайна статична реклама. Тому «Жива 

вивіска» працює врази краще, ніж звичайні бігборди, сітілайти 

або банери. 

2. Вау-ефект. У сучасному 

світі будь-який житель 

середнього міста бачить за 

день сотні рекламних 

оголошень не тільки на вулиці, 

але і в своєму смартфоні. Щоб 

змусити потенційних покупців 

відірвати погляд від свого 

гаджета, вашому бізнесу 

знадобиться щось дуже 

незвичне, яскраве і таке, що 

запам'ятовується. Таким 

рішенням є вивіска з пайєток - 

абсолютно нова технологія, до 

якої ще не звикли очі жителів 

вашого міста. Вона буде дуже 

сильно виділятися на фоні 

інших рекламних оголошень і 

допоможе залучити нових клієнтів. 

3. Менша вартість в порівнянні з відеобордами та екранами. Відео 

рекламу можна по праву вважати найбільш ефективною серед всіх 

видів зовнішньої або інтер'єрної реклами. Однак вартість показу 

реклами на відеоекранах і відеобордах набагато дорожча через їх 

вартість, а також витрати на електроенергію та їх обслуговування. Air 



вивіска абсолютно не вимагає електроенергії, тому її вартість буде 

набагато меншою. 

4. Високі показники відбивання світла. Пайєтки мають дуже високі 

показники збереження та відбиття світла. Така реклама буде 

працювати вдень, відбиваючи сонячні промені, і вночі, відбиваючи 

світло вуличних ліхтарів і проїжджаючих повз автомобілів. Пайєтки не 

вигоряють з часом і максимально зберігають первинний колір. 

5. Розмір вивісок. Використовуючи дану технологію, ми можемо 

виготовити рекламні конструкції будь-яких розмірів. Завдяки легкості 

кріплення і з'єднання, є можливість створювати вивіски 

найрізноманітніших форм, які будуть залучати в рази більше уваги, 

ніж звичайні рекламні носії. Пайєтки кріпляться на спеціальні решітки, 

які в свою чергу кріпляться до фасаду або певної основі. Таке рішення 

дозволяє монтувати живі вивіски на складні поверхні, створюючи 

приголомшливі фігурні конструкції. 

6. Стійкість до погодних умов. Кожна окрема пайєтка кріпиться до 

основи спеціальними засувками. Завдяки цьому «жива вивіска» стійка 

до практично будь-яких погодних умов. Їй не страшний ні дощ, ні сніг, 

а вітер, тільки навпаки, змушує пайєтки рухатися. 

7. Великий вибір кольорів паєток. Ми пропонуємо своїм клієнтам 

близько 50 сяючих оригінальних кольорових рішень. Такий великий 

вибір дозволяє нам створювати по-справжньому унікальні вивіски з 

паєток. 

Air вивіска - сфери застосування 

Незважаючи на те, що реклама з пайєток, досить новий вид реклами на 

українському ринку, її можна з успіхом використовувати в наступних цілях: 

 Реклама на бігбордах і сітілайтах. Як це 

працює? Замість статичного паперового 

оголошення, на бігборді частково або повністю 

розміщується текст або зображення з фасадних 

пайєток. Люди вже настільки звикли до реклами 

на бігбордах, що навіть їх величезний розмір не 

завжди допомагає привернути увагу. А ось 

новизна і незвичність цієї нової технології 

безсумнівно приверне тисячі поглядів до вашої 

реклами. 

 Виготовлення вивісок і рекламних 

фасадів. Традиційними банерами, пластиковими 

або композитними вивісками, навіть зі 

світлодіодним підсвічуванням, сьогодні вже 

нікого не здивувати. Адже ваші конкуренти 



використовують ті ж методи реклами і залучення клієнтів. А ось «жива 

вивіска» над входом в магазин, заклад або офіс, або ж цілий рекламний 

фасад з пайєток - це інструмент, який не залишить ваш бізнес без уваги. 

 Для створення унікальних стел і рекламних пілонів. Це реклама 

великих розмірів, яка встановлюється біля офісів, торгових або бізнес 

центрів, автосалонів. Вона привертає увагу за рахунок одного тільки 

величезного розміру. А тепер уявіть, наскільки більше увагу можна 

отримати, розмістивши на такій конструкції малюнок і текст з тисяч 

маленьких кольорових пластинок, які приводяться в рух від найменшого 

вітру? Це буде дуже помітна і ефективна реклама. 

 Фотозона з пайєток. На сьогоднішній день це одне з найкращих рішень, 

якщо вам потрібна фотозона на весілля, корпоратив або інший святковий 

захід. Блиск пайєток і постійний рух, зроблять таку фотозону ідеальним 

місцем для фотографій на пам'ять. Навіть ті, хто не дуже люблять 

фотографуватися, не зможуть залишитися байдужими. Ми пропонуємо 

близько 50 кольорових рішень, що дозволяє створювати яскраві однотонні 

або багатобарвні фотозони з паєток, які стануть справжньою окрасою 

вашого весілля або іншого значущого для вас свята. 

 Оформлення стін всередині будівель. Рекламні пайєтки можуть 

використовуватися для унікального оформлення інтер'єру вашого офісу, 

ресторану, салону краси або магазину. Таке рішення не тільки 

оригінально прикрасить приміщення, але і може перетворитися на 

потужний рекламний інструмент, якщо на ній буде розміщуватися 

фірмовий логотип і назва компанії. 

Багато клієнтів або покупців обов'язково захочуть сфотографуватися біля 

такої яскравої і незвичайної «стіни». Далі вони будуть викладати ці фото в 

соціальні мережі і отримувати свої лайки. А ви в цей же час отримуєте 

абсолютно безкоштовну рекламу вашого бренду, компанії або закладу. 

Такий хід особливо актуальний для бізнесів, що працюють з жіночою 

аудиторією. 

Скільки коштує «жива вивіска»? 

На остаточну вартість вивіски з пайєток впливає відразу кілька факторів: 

1. Розмір. Це головний фактор, оскільки чим більшого розміру вивіска 

вам потрібна, тим більшу кількість самих пайєток потрібно 

використовувати і тим більш трудомістким буде процес виготовлення. 

Це безпосередньо впливає на ціну. 

2. Тип і область монтажу. Однотонна вивіска однозначно буде 

коштувати дешевше, ніж складний багатобарвний малюнок. Чим 

складніша форма вивіски, тим вона буде дорожчою. Тут також 

важливо враховувати і складність монтажу на площу, де вивіска 

повинна бути закріплена. 



3. Додаткове підсвічування. Якщо ви 

бажаєте підсвітити конструкцію для 

більш ефективної роботи в темний час 

доби, ми зможемо встановити 

прожектори або світлодіодне 

підсвічування. Вартість даної послуги 

розраховується індивідуально. 

4. Дизайн. Якщо у вас є готовий макет, ми 

зможемо відразу перейти на стадію 

виробництва.. 

ВИВІСКИ 

Вивіски - це потужний інструмент 

залучення уваги і нових клієнтів. 

На них розміщується назва, 

логотип і коротко описується те, 

чим компанія займається. Встановлюються, як правило, на фасад або на стіну, 

біля входу з метою проінформувати про те, яка організація розташовується 

всередині будівлі. 

Навіщо потрібні вивіски? 

Це частина іміджу і обличчя компанії. Вивіска справляє перше враження про 

фірму, тому важливо, щоб вона виглядала відповідно. Розміри, зовнішній 

вигляд, форма, матеріал, з якого вона виготовлена, все це вже може багато що 

сказати про Вас клієнтові. 

Без вивіски клієнт не впізнає, де офіс або магазин. Йому доведеться питати у 

людей, які також можуть не знати. Це орієнтир, як знайти.  

Види вивісок 

Вивіски завжди виготовляються під замовлення, виходячи з вимог клієнта і 

умов її експлуатації. Вони 

можуть бути 

односторонніми - вивіска 

продуктового магазину, 

кафе, ресторану, магазину 

одягу, салону краси, 

державної установи, і т.д., як правило, кріпиться безпосередньо на фасад 

будівлі, так що інформація може розміщуватися лише з одного боку. 



Бувають і двосторонні, які кріпляться до фасаду однією з бічних сторін так, щоб 

інформацію можна було розмістити відразу на двох площах і її добре видно. 

Така консольна вивіска часто виконує роль покажчика, щоб клієнтам було 

простіше знайти компанію. Будь-яка аптека є хорошим прикладом - аптечні 

хрести блимають і виступають над тротуаром, щоб їх було видно здалеку. 

Вивіска може бути зовнішня або інтер'єрна. Перша встановлюється на фасаді 

будівлі або даху. Другий вид встановлюють всередині приміщень, в торгових і 

розважальних центрах біля входу в магазини, у великих гіпермаркетах як 

покажчики, щоб покупцям було легше знайти потрібний відділ. Часто це може 

бути вивіска на стіну з логотипом компанії всередині офісу. 

Форми вивісок можуть бути дуже різні. Це може бути прямокутна, фігурна, 

об'ємна, кругла вивіска різних розмірів. 

Найчастіше зустрічаються не світлові вивіски, однак досить популярні і 

варіанти з підсвічуванням прожекторами, щоб їх було видно і в темну пору 

доби. 

Матеріали для виготовлення 

Одним з найбільш часто використовуваних 

матеріалів при виготовленні є ПВХ різної 

товщини. З нього роблять пластикові 

вивіски. Зображення наноситься поверх 

пластика на спеціальну клейку плівку 

оракал, яка стійка до вологи і вигоряння на 

сонці. 

Також для виготовлення використовують 

жесть, прозорий або кольоровий акрил, 

дерево. Акрил досить легкий, він добре 

підходь для виготовлення фігурних 

конструкцій. Обробляється за допомогою 

лазерного порізки. 

Фасадні та інтер'єрні вивіски часто 

виробляються з дуже міцного і довговічного алюмінієвого композиту, який 

обробляють методом фрезерування. Зверху наноситься друк на плівці Оракал. 

Щоб реклама працювала і в темний час доби ми робимо підсвічування з 

прожекторів за бажанням клієнта. Кількість прожекторів залежить від розміру 

вивіски. Вони встановлюються знизу або зверху, на певній відстані, щоб 

рівномірно освітити всю конструкцію. 

Перед запуском у виробництво потрібно зробити дизайн вивіски. Недостатньо 

просто зробити красиву картинку. Дизайнер повинен враховувати особливості 

роботи з конкретним матеріалом і монтажу. Найкраще узгодити всі деталі і 

проконсультуватися у працівників виробничого цеху. 

ШТЕНДЕРИ 



Штендер - це потужний рекламний інструмент, який використовується для 

залучення додаткової уваги до магазину, кафе чи ресторану. Призначений для 

зовнішнього використання. Розташовується 

недалеко від рекламованого закладу, щоб 

привернути увагу або допомогти його знайти. 

Дану конструкцію встановлюють в людних місцях 

так, щоб її важко було не помітити або обійти, не 

звернувши уваги. 

Через це її ще 

називають 

«спотикачка». 

Штендер часто 

можна побачити 

біля салону краси, 

турагентства, 

магазину, ресторану 

або кав'ярні. На 

ньому розміщують 

інформацію про 

акції, знижки, послуги або продукцію та ціни. 

Велика перевага даного виду реклами в тому, що 

штендери вуличні дуже мобільні, їх легко 

переносити та встановити в іншому місці, що 

дозволяє збільшити охоплення потенційних 

покупців. Якщо люди звикли бачити штендер Вашого магазину біля входу, 

перенесіть його на інше місце або іншу сторону вулиці, щоб інші також 

звернули на нього увагу. 

Види штендерів 

Найпростіший і найменш дорогий - це Т-подібний штендер. Його стандартні 

розміри - 60x90 см. Має металевий каркас, основа з оцинкованого металу. На 

основу наклеюється водонепроникна плівка Оракал, так що рекламі не 

страшний дощ і вигоряння на сонці. Має дві рекламні площі. Плюсом є його 

ціна і міцність. Мінус - погана стійкість в сильно вітряну погоду. 

Найбільш популярним є Л-подібний спотикач. Їх є кілька видів: 

 Л-подібний штендер із труб. Він дуже міцний і стійкий навіть у вітряну 

погоду. Каркас виготовлений з металевих труб. На основу з оцинкованого 

металу наноситься реклама, надрукована на плівці Оракал, яка стійка до 

вигорання і вологи. Розмір - 60х110 см. Легко складається, зручний в 

транспортуванні. 

 Дерев'яний штендер. Може бути одностороннім або двостороннім. Каркас 

зроблений з дерева, рекламне поле - крейдяна дошка. Вся інформація 

наноситься вручну, за допомогою крейди. Плюс в тому, що можна легко 



змінити інформацію на більш актуальну. Дуже популярним стало 

наносити малюнки на таких штендери, щоб зробити рекламу більш 

цікавою і привабливою. Крейдяний 

штендер легкий, але стійкий, його 

легко переносити. За стандартом 

каркас забарвлюється в 

коричневий, але може бути і 

іншого кольору. 

 З клік системою. На каркас з двох 

сторін встановлюються клік-

система формату А1 60х84 см. 

Величезним плюсом даної 

конструкції в тому, що реклама на 

даному штендери легко 

змінюється. Ви самі або Ваш 

співробітник зможе самостійно замінити 

постер за декілька хвилин. Легкий, його 

зручно переносити. 

Ростовий штендер. Нетипова конструкція, 

виконується під індивідуальний запит 

клієнта. Фігурний штендер часто має форму 

морозива, стаканчика кави, чоловіки або 

жінки, або будь-якиго іншого виду 

продукції, яку виробляє або продає клієнт. 

Складається з металевого каркаса і основи з 

композиту, яка обклеюється 

водонепроникною плівкою Оракал. Даний 

штендер - дуже нестандартний вид реклами, 

який привертає набагато більше уваги. 

СТЕНДИ 

Стенд - це місце, де розташовується певна інформація. Вони бувають декількох 

видів і конструкцій, залежно від того, яку функцію виконують: 

1. інформаційні; 

2. освітні; 

3. рекламні. 

Інформаційні 

Найбільш популярним є стенд куточок споживача. Згідно із законодавством 

України, він повинен розташовуватися на видному і доступному місці, щоб 

споживач міг отримати всю необхідну інформацію. 



На куточку споживача обов'язково має бути: найменування власника, книга для 

відгуків та пропозицій, адреса і номер телефону органів, які захищають права 

споживача в конкретному місті чи області, а також відповідні ліцензії. Вся 

інформація повинна бути актуальною, з урахуванням останніх змін в 

законодавстві. 

При цьому немає суворих вимог щодо оформлення стенду - розміру, кольору 

або дизайну, тому існують різні види куточків споживача. Вони можуть бути на 

одну або більше кишень формату А4 і А5, мати суворий дизайн або яскравий 

барвистий фон. Куточок споживача будь-якої форми і розміру можна купити у 

нас. 

Інформаційні стенди використовуються в якості дошок оголошень на 

державних і приватних підприємствах. На них розташовується актуальна 

інформація про роботу компанії, новини, оголошення. Також часто на них 

розміщують фотографії кращих співробітників. 

Освітні 

Найбільш популярними в даній категорії є стенди для дитячого садка і шкільні 

стенди, які розміщуються в класах або на коридорах і містять корисну для учнів 

інформацію. 

Стенд для дитячого садка потрібно оформляти в зрозумілій дітям формі. 

Дитячий стенд повинен містити побільше картинок і поменше текстової 

інформації, щоб діткам було легше сприймати і запам'ятовувати інформацію. 



Стенд для початкових класів 

повинен відповідати тим самим 

вимогам, оскільки дітям потрібно 

звикнути до нового місця і 

навантажень. Легкий казковий 

дизайн буде дуже актуальним. 

Також у кожному класі має 

бути класний куточок. Такий 

стенд повинен відображати життя 

класу, на ньому можуть бути 

привітання іменинників та фото 

кращих учнів. Також може 

розміщуватися державна символіка 

і гімн країни. 

Рекламні 

Дані стенди дуже корисні при проведенні презентацій, 

виставок, святкових заходів. Вони допоможуть привернути 

увагу, розповісти про продукт, можуть бути використані в 

якості фотозоні. 

Мобільний стенд «Павук». Має невелику вагу і просту 

конструкцію, його легко збирати і розбирати. Мобільний 

стенд х-банер (павук) зручний в транспортуванні і займає 

мало місця. На банер набиваються кільця в чотири кути 

полотна, щоб закріпити його на ніжках конструкції. 

Мобільний стенд Ролл Ап. Також займає мало місця і 

дуже зручний для транспортування. Вставити банер трохи 

складніше, але при цьому на нього не потрібно набивати 

люверси. 

Терміни, 

ціна, 

матеріали 

Інформаційні та освітні стенди 

виготовляються з пластика ПВХ 

різної товщини, від 2 до 5 мм. На 

пластик клеяться букви або 

повнокольоровий картинка з 

Оракалу. Для виготовлення 

кишеньок використовується 

прозорий акрил.  

Для виготовлення рекламних конструкцій використовується метал, пластик і 

алюмінієвий профіль.  



ТАБЛИЧКИ 

Табличка - це виріб, який вказує на щось або надає певну інформацію. Їх існує 

кілька видів, залежно від функції, яку вони виконують. 

Найпопулярніші таблички 

Одними з найбільш поширених і популярних є 

таблички на будинок або адресні таблички. На них 

вказують назву вулиці і номер будинку, щоб 

будівлю можна було легко знайти. Вони бувають: 

Стандартні Табличка з назвою вулиці синього 

кольору з білим написом певного розміру. Такі 

замовляють і встановлюють комунальні служби 

або державні установи. Це загальноприйнятий 

стиль, і Ви можете замовити таку табличку, щоб 

дотримуватися стандарту. 

Гарні фігурні Такі вироби відмінно виділяються 

оскільки мають нестандартну форму і можуть бути 

будь-якого кольору за бажанням замовника. Кріпляться на саму будівлю або 

часто на паркан, якщо це приватний будинок. 

Адресні таблички на 

будинок з об'ємними 

літерами. Дуже міцні і 

надійні. Завдяки особливій 

технології виріб виходить 

суцільнолитим і дуже 

довговічним. 

З підсвіткою – ідеальне рішення для офісу, кафе, для салону або магазину, щоб 

їх легко було знайти в темний час доби. 

Інші види табличок 

«Графік роботи», «Відкрито / закрито». 

Використовуються магазинами, кафе, ресторанами, 

фірмами для оповіщення відвідувачів про час роботи 

закладу або компанії. 

Таблички на вхід Кріпляться на фасад будівлі 

державних установ і закладів, а також приватних 

фірм. На них розміщують назву, логотип компанії, 

додатково може вказуватися перелік послуг. 

Вказівні Як правило мають форму стрілочки, що 

вказує в потрібному напрямку, щоб допомогти 

клієнту знайти потрібний офіс або кабінет. 

Заборонні таблички Встановлюються з метою 

перешкодити не бажану дію - заборонити куріння в 

певному місці, вхід стороннім в певні приміщення. 



Табличка на двері. Використовується в школах, 

університетах, лікарнях, інших державних і приватних 

компаніях. Кабінетна табличка вказує ПІБ людини, якій 

належить кабінет і її посаду. Також вона може вказувати 

назву самого кабінету. 

Світлодіодні таблички «Відкрито». Найбільш часто 

використовується в кав'ярнях, вуличних магазинчиках, щоб 

привернути увагу клієнта в темний час доби і вдень за 

рахунок динамічної підсвітки. 

Виготовлення табличок - які матеріали 

використовуються і скільки часу це займає? 

Найбільш часто використовуваним матеріалом при 

виготовленні є пластик ПВХ різної товщини - від 2 до 5 мм. 

На спеціальній плівці друкується або вирізається з напис, і 

наклеюється на пластик. В результаті виходить табличка, 

яка не вигорає на сонці протягом декількох років і не 

боїться вологи. Ціна 

залежить від дизайну і 

складності. Виготовлення табличок із 

пластику займає 2-3 дні. 

Досить часто у виробництві використовується 

такий матеріал, як полістирол. Виглядає 

красиво і солідно. Напис виходить об'ємним 

оскільки шрифт виливається окремо, а потім 

припаюється, щоб виріб вийшов 

суцільнолитим. Встановлюється зовні будівлі.  

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке реклама? 

2. Що таке вітрина? 

3. Що таке неон?  

4. Що таке лайтбокс? 

5. Які види реклами ? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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