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Наші заходи - 2018

Зимовий табір для редакторів (навчалися 
відеоконтенту з тренером-практиком з Радіо Свобода)

Практична конференція Онлайн маркетинг для 
інформаційних сайтів

Практична конференція Монетизація інформаційних 
сайтів

Х Конгрес інформаційних сайтів та міських порталів



Ефективний новий формат 
практичних конференцій

Табір редакторів: 15 учасників

Конференція з маркетингу: 39 учасників

Конференція з монетизації: 29 учасників

Конгрес: 160 учасників



Збір та обробка аналітики по ринку

двічі на рік збираємо та аналізуємо рекламний 
ринок в друкованих та онлайн медіа (на основі 
данних учасників асоціації) з оприлюдненням 
результатів на ринку



Лоббістська діяльність 2018

- В законодавстві про мову - зважено беремо участь в розробці змін
- Зміни до законодавчих актів з приводу позасудового блокування 
роботи сайтів

- Роздержавлення ЗМІ
- У відносинах з Укрпоштою–активно працюємо над стриманням 
росту тарифів

- Займаємося громадською експертизою медійних законопроектів та 
актів



Лоббістська діяльність (в тому 
числі):

23 листопада 2018 року. Спільне звернення громадських організацій щодо чергової спроби криміналізації наклепу (законопроект № 9306 від 20 листопада 
2018 року)

 - Народним депутатам України
 - Громадськім організаціям
 - Послам країн світу

--- 
20 листопада 2018 року. Приєднання до Відкритого листа Президентові України Порошенку П. О. - Національна спілка журналістів України й колективи 
друкованих ЗМІ України вимагають звільнення Ігоря Смілянського з посади генерального директора ПАТ «Укрпошта».

--- 
22  січня  2018  року.  Звернення  Асоціації  «Незалежні  регіональні  видавці  України»  (АНРВУ)    до  керівництва  ПАТ  «Укрпошта»  щодо  відновлення 
розповсюдження газети «Експрес» за передплатою в інтересах майже 200 тисяч передплатників по всій країні.

--- 
4  липня 2018 р. Спільне звернення громадських організацій щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (реєстраційний номер 6688 від 12.07.2017
 - народним депутатам
 - українським організаціям
 - послам ЄС, міжнародним інституціям



Що буде наступного року?
5-тиденна навчальна Школа аналітичної 
журналістики (Здоров’я)*

5-тиденна навчальна Школа аналітичної 
журналістики (Освіта)*

Тижнева навчальна школа регіонального 
журналіста*

*Безкоштовно для членів асоціації



Що буде наступного року?

Конференції: з монетизації, 
маркетингу в соц мережах**

Табір редакторів 2019

Конгрес 2019**

** На пільгових умовах для членів асоціації



Дякую за увагу)

airpu.org

http://airpu.org

