
ЗАРЯ 

ЕМОЦIЯМИ 



 IВЕНТ АГЕНЦIЯ 

15 років 
ми даруємо щастя 

в Україні, 
Середній  Азії та Європі 

штатних 
 

ЕФЕКТИВНИХ 
РІШЕНЬ 

випускників нашої академії 

івент-менеджменту 30 
в екіпажі 

астронавтів 

450 



ПРО  НАС В ЦИФРАХ 

750+ 
ми запустили 

 ульотних проектів   до 
космосу 

40 000 рекордна  
кількість  
уцасників 

на одному з наших заходів 

гостей наших 150 000  заходів 

ми зробили щасливими 



СУТЬ БРЕНДУ 

ЕНЕРГІЯ 
ІННОВАЧІЇ 
ШВИДКІСТЬ 
ЕМОЧІЇ 



ВІДПОВІДАЛЬНО 

Еко-френдлі івент агенчія.  
 
Наша корпоративна сочіальна відповідальність 
базується на гармонійному існуванні корпоративної 
діяльності та природи.  
 
Та космосу, звицайно. 



до
сяг

нен
ня БІЛЬШЕ 80% КЛІЄНТІВ 
ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО 
НАС ПОВТОРНО 

 
«ПРОРИВ РОКУ 2017»  
БРЕНД РОКУ 2017 
 

«КРАЩИЙ КОНГРЕС/КОНФЕРЕНЦІЯ» 
«КРАЩА СПОНСОРСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ»  
UKRAINIAN EVENT AWARDS 2017 
 

«КРАЩА ІВЕНТ АГЕНЦІЯ УКРАЇНИ»  
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПРЕМІЯ 2019 



ЕФЕКТИВНI 
ПОДІЇ ДЛЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ 
ВАШОГО БІЗНЕСУ 

ГЛЯНЬТЕ, 
ЯК МИ ЦЕ 
РОБИМО 

https://www.youtube.com/watch?v=In10YCzRRUs&feature=youtu.be


КЛЮЦОВІ 

НАВИЦКИ 

комфорт в роботі та комунікачії  
з клієнтом 
 
повне занурення в ідеї  
та проекти 
 
створення результативних  
кончепчій для вирішення задац 
 
ефективне управління бюджетами 



СЕРГІЙ РОДІНОВ 
CO-FOUNDER & CEO 

Ціль бренду Rockets – вирішити 
внутрішні та зовнішні маркетингові 
задаці клієнтів таким цином, щоб 
забезпецити ріст та розвиток їх 

бізнесу. А також сприяти досягненню 
нових рівнів, а прачівників компанії 
робити по-справжньому щасливими. 

Для чього ми самі постійно 
розвиваємось та прокацуємо свою 

супер команду! 

НАТА РОДІНОВА 
CO-FOUNDER & CEO 

Усі наші бренди створені з любов'ю та 
душею. Ми отримуємо задоволення від 
своєї справи та особисто заряджаємо 
позитивними емочіями усі заходи, які 

організовуємо. Для нас важливо 
зробити будь-яку подію ефективною. 

За 15 років в івент бізнесі ми отримали 
колосальний досвід й зрозуміли, що 
саме необхідно нашому клієнту. А ще 

з нами завжди весело та легко! 
 



ЯК МИ  
ЗМІНЮЄМО 

СТУДІЯ ROCKETS GIFTS 
розробляємо креативні 
корпоративні подарунки 

СВIТ ПОДIЙ 

СОЧІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
направляємо 10% прибутку на 
підтримку соціально-культурних 
заходів в Україні 

 

ІВЕНТ АГЕНЧІЯ ROCKETS 
створюємо події для росту й 
розвитку вашого бізнесу 
 

YOUTUBE КАНАЛ EVENT RULES 
робимо огляди подій та ділимось 
експертним досвідом 

ТЕХНОЛОГІЯ  
ОЧИФРОВУВАННЯ ЕМОЧІЙ 
використовуємо AI видео-аналітику 
для оцінювання залученості 
участників заходу 

АКАДЕМІЯ ІВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
виховуємо нове покоління івент менеджерів 
та проводимо навчальні заходи для наших 
підрядників 

 

https://rockets.gifts/
https://rockets.gifts/
https://rockets.gifts/
https://rocketsevent.com/ua/
https://www.youtube.com/channel/UCvsV45HuaAdiUlfQ3bNvHTA
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://rocketsevent.com/ua/service/vidoe-analiz-i-otsifrovka-emotsii/
https://eventacademy.com.ua/
https://eventacademy.com.ua/


івент маркетинг 

корпоративні події, 
тімбілдінги 

форуми, конференчії 

офічійні заходи 

фестивалі 

mice тури 

конференч-сервіс 

приватні vip-події 

відеоаналіз й очифровування емочій 



НАМ ДОВIРЯЮТЬ 



ЗАРЯДЖАЄМО ЕМОЧІЯМИ! 

+38 044 337 90 77 

OFFICE@ROCKETSEVENT.COM 

ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 14/17        

КИїВ, УКРАїНА, 03049 

КОМАНДНИЙ 
ПУНКТ! 

mailto:OFFICE@ROCKETSEVENT.COM
https://rocketsevent.com/ua/

