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Про нас

AD Power Creative – агентство, яке працює на ринку 
України з 2011 року. Ми пропонуємо виключно 
експертні рішення з дизайну та креативу. 

Наше кредо – креатив, який працює. Наша 
професійна команда здатна зробити Ваш бренд 
відомим та вивести на новий рівень. 

Багаторічний досвід, глибоке знання основних 
трендів креативного світу та маркетингу і виключно 
якісний дизайн – це про нас. 



Основні 
напрямки роботи

Створення 
креативних концептів

Комплексні послуги 
з дизайну

Стратегічні 
бізнес-рішення

Розробка 
анімації

RTB дизайн

Виготовлення 
рекламних матеріалів



Клієнти



Розробка суміщеної рекламної кампанії 
для топових моделей Suzuki – 
Vitara та SX4

Розробити креативний концепт 
для рекламної кампанії для 
автомобілів Vitara та SX4

Висвітлити переваги двох автомобілів 
для підвищення продажів моделей та 
зміцнення іміджу 

Покриття outdoor більше 200 
конструкцій в м. Києві та понад 
300 в регіональному масштабі. 
Трансформація концепту під інші 
прояви, включаючи digital

Завдання

Рішення

Результат



Розробка ідеї  
рекламної кампанії 
для Suzuki

Розробка динамічного 
банеру та анімаційного 
ролика для висвітлення 
переваг автомобілів  
Vitara та SX4

В ідею закладено ключовий 
момент: рівноцінні авто, 
але під характер та на смак 
кожного користувача

Завдання

Рішення

ДИВИТИСЬ ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=Lj12REJVF7E


Розробка постеру в контексті 
програми протидії корупції в Україні
для EU4PFM

Розробити концептуальний плакат 
для розміщення в Державній 
Митниці України та супутніх точках з 
контактами задля звертань громадян 
у разі виявлення фактів корупції

Плакат розроблено в стилістиці 
структури EU4PFM, з використанням 
необхідних елементів та іміджу, який 
привертає увагу. Оснащено, окрім 
основної інформації та контактних 
даних, QR-кодом для зручності 
використання

Завдання

Рішення



Розробка концепту  
для рекламної кампанії  
послуги від Укртетелеком

Розробити концепт для послуги 
від Укртелеком, висвітливши її 
основні складові та напрямки, 
включаючи акцент на переваги 
для користувача

Пропозиція концепту 
безпрограшної лотереї, де кожен 
може знайти, що йому потрібно. 
Яскраві кольори та анімовані 
ефекти відрізняють баннер від 
інших продуктів конкурентів

Завдання

Рішення



Розробка концепту ООН  
для Nokian Tyres

Розробити концепт для ООН для 
шини Nokian Hakkapeliitta R3

Створення дизайну, з урахуванням 
характеристик шини Nokian Hak-
kapeliitta R3, її основних акцентів 
для покращення читабельності 
борду та інформації на різних 
дистанціях

Завдання

Рішення



Розробка борду  
для BASF

Розробити ідею та стилістику  
акційної серії макетів в форматі 1+1

Створення віжуалу з яскравими 
акцентами на продукт. Розробка 
копірайту call-to-action та 
візуалізація умов акції

Завдання

Рішення



Завдання

Рішення

Розробка дизайну фотозони  
для Джазового фестивалю у Львові  
з рекламним проявом АСС

Розробити дизайн 
фотозони, дотримуючись 
заданої стилістики локації 
та безпосередньо заходу, 
використовуючи необхідні  
бренд елементи

Дизайн-рішенням стало 
об’єднання фотографії локації 
міста Львів та саксофоніста, який 
апелює до Джаз-фесту. Яскрава 
назва та логотипи виділені 
контрастним кольором для 
кращого зчитування на відстані



Розробка анімованого ролика 
для BASF

Завдання

Рішення

Створити анімаційний  
ролик для реклами  
продукту Пульсар Флекс

Розробка ідеї з текстовим 
розкадруванням, дизайн 
сторіборду, анімація та 
озвучка ролика

ДИВИТИСЬ ВІДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=G4Sb6YQmSg0


Адаптація міжнародної  
рекламної кампанії  
для GAP

Адаптувати міжнародну рекламну 
кампанію найпотужнішого рітейлера 
одягу в США для українського ринку

Завдання

Адаптація кампанії під потреби 
українського споживача, 
дотримуючись основних вимов 
компанії-замовника. Створення 
яскравих рішень з подальшим 
розміщенням в друкованих ЗМІ та 
для ООН

Рішення



Розробка концепту ООН 
для Suzuki

Розробити креативну концепцію 
рекламної кампанії Suzuki Vitara  
в контексті літнього сезону

Літо – це пора подорожей та нових 
вражень.  
А з оновленою Suzuki Vitara на вас 
чекає океан вражень! На візуальній 
частині об’єднано візуально значимі 
місця України та фото в контексті 
спогадів, які залишаться на згадку. 
Концепт ООН трансформовано під 
онлайн формати та відео

Завдання

Рішення



Розробка креативної ідеї,  
дизайн та адаптація  
під формати  
динамічного банера  
для Suzuki

Створити динамічний 
банер, який би відображав 
основні характеристики 
оновленої моделі авто  
Suzuki Jimny

Зобразити характеристики 
через подорож в різних 
умовах. Компактний для 
мегаполісу, зручний та 
безпечний на бездоріжжі

Завдання

Рішення



Адаптація глобальної літньої 
рекламної кампанії мережі ШЦ 
Vianor для українського ринку

Адаптувати концепт глобальної 
рекламної кампанії для 
українського ринку

Адаптація візуальної частини 
під різні формати, розробка 
основного месседжу 

Використання матеріалу 
(плакати, банери) в мережі 
ШЦ Vianor для брендування 
салонів (понад 200 салонів в 
Україні)

Завдання

Рішення

Результат



Розробка концепту 
новорічної кампанії Sale 
для Suzuki

Розробити концепт реклами 
для інтернет розміщення до 
запуску новорічних знижок 
в автосалонах Suzuki

Основним новорічним 
персонажем є Дід Мороз, 
який у бінокль бачить напис 
Sale та думає про новий 
автомобіль від Suzuki

Завдання

Рішення



Розробка креативної поклейки 
автомобіля Suzuki Vitara

Розробити дизайн поклейки 
автомобіля Suzuki Vitara для 
виставки в ТРЦ

Брендування автомобіля  
Suzuki Vitara з 
позиціонуванням як 
сімейний та комфортний 
автомобіль – для будь-якого 
зросту, віку, ваги та статусу

Завдання

Рішення



Дизайн поклейки автомобіля 
Suzuki SX4

Розробити дизайн поклейки 
автомобіля Suzuki SX4 для 
тест-драйву

Брендування автомобіля Suzuki 
SX4, використовуючи мінімалістичні 
елементи з висвітленням основних 
технологій та переваг авто в контексті 
«ціна-якість»

Брендовані автомобілі розміщено 
на виставкові стенди в ключових 
салонах та дилерських центрах зі 
всеукраїнським покриттям

Завдання

Рішення

Результат



Розробка концепту нової 
рекламної кампанії  
для Укртелеком

Розробити концепт рекламної  
кампанії для нової мережі  
від Укртелеком

Створити масс-кот для серії 
бордів, пре-роллів та інших 
видів рекламної продукції, 
використовуючи нестандартний 
образ. Хом’як в даному концепті 
обумовлює месседж доступності 
користування, швидкості та 
фановості для ЦА

Завдання

Рішення



Розробка дизайну пакування 
утеплювача для KNAUF Insulation

Розробити дизайн пакування 
універсального утеплювача  
для дому

Використано основні бренд-
кольори та елементи з акцентами 
на характеристики утеплювача, 
його основних складових та 
екологічності даного матеріалу

Завдання

Рішення



Розробка рекламної брошури-
каталогу для KNAUF Insulation

Розробити дизайн каталогу з 
тепло- та звукоізоляційними 
матеріалами для всіх конструкцій 
будинку

Розробка дизайну, 
використовуючи фотографії, 
3D-моделювання та інфографіки 
для передачі повноти 
характеристик кожного виду 
продукту, його основних технічних 
та виробничих характеристик

Завдання

Рішення



Розробка дизайну продуктів для 
ТМ «Бетон від Ковальської» та  
її підрозділів

Дизайн друкованої продукції 
(каталоги, брошури), дизайн 
банерів для брендінгу будівничих 
зон та ін.

Розроблено новий дизайн 
каталогів, редизайн поточної 
продукції під новий формат. 
Створено креативний дизайн 
баннеру (широкоформат) для 
брендування парканів в зонах 
побудування нових ЖК

Завдання

Рішення



Розробка дизайну інфографік  
для EU4PFM

Розробити дизайн серії інфографік 
на тему «Авторизовані економічні 
оператори (АЕО)»

Всі елементи виконано в єдиному 
стилі та визначеному переліку 
кольорів, які відповідають 
брендбуку. Опрацьована 
інформація отримала структуру  
та доступність сприйняття у  
різних форматах – і друкованому, 
і веб

Завдання

Рішення



Розробка інфографіки  
на тему РРО  
для EU4PFM

Розробити цикл інфографік для 
пояснення впровадження системи 
РРО потенційному споживачу

Завдання

Інфографіки розроблено  
в фірмових кольорах у вигляді 
схеми – для доступності 
сприйняття. Матеріал можна 
використовувати як для онлайн 
простору, так і в друкованому 
вигляді

Рішення



Розробка пакування  
для БХФЗ

Розробити пакування для нового 
препарату – «Аксотилін», дія якого 
спрямована на реабілітацію та 
підтримку судин у людей після 
інсульту

Розробити стилістику, візульно 
мінімалістичку, але таку, яка 
міститиме розпізнавальні 
елементи для ЦА – лінії у вигляді 
нейронних зв’язків, ескіз 
головного мозку тощо. Основний 
орієнтир – відмінність від аналогів 
та впізнаваність

Завдання

Рішення



Розробка рекламної листівки  
для БХФЗ

Розробити методичний вказівник 
для фарм. представників з 
основною інформацією та даними 
про новий препарат – Імібацид

Розроблено двосторонню листівку 
(формат А5, А4), з доступною  
та впізнаваною візуальною 
частиною, яка містить основні 
характеристики препарату. 
Для зручності сприйняття, 
використовували графічні 
елементи, таблиці, піктограми

Завдання

Рішення



Розробка дизайну брошури  
для БХФЗ

Розробити Кі-віжуал та 
дизайн брошури для запуску 
нового препарату Продекс на 
фармакологічний ринок

Всі елементи виконано в стилістиці 
гонок, що відповідає основній 
характеристиці препарату – 
швидкій знеболювальній дії

Завдання

Рішення



Створення концепту та дизайн брошури 
для Американської торгової палати (АСС)

Розробити брошуру структури АСС 
з описанням діяльності комітетів та 
керівним складом

Розробка брошури з індивідуальною 
висічкою реєстраторів; 
нестандартними інфографіками

Надруковано 1500 екземплярів 
для розміщення в центральному 
офісі АСС та в організаціях-членах 
АСС. Матеріал багаторазово 
використовується для виставок, 
конференції та офіційних зустрічей

Завдання

Рішення

Результат



Розробка лифлетів 
для Kinstellar

Розробити концепт 10 інформаційних 
лифлетів для міжнародної конференції

Створення дизайну з урахуванням 
здобутку кожної з 10 країн-представництв 
Kinstellar

Використання продукту на міжнародному 
рівні на конференціях (в Китаї, Чехії та ін.) 
та на зустрічах компаній-партнерів

Завдання

Рішення

Результат



Розробка та дизайн 
корпоративного подарунку 
для Kinstellar

Розробити концепт корпоративного 
подарунку та його оформлення

Наша команда знайшла спосіб не 
просто подарувати вино, а креативно 
його запакувати. Коробка з-під вина 
легко трансформується в шпаківню. 
А покрокова інструкція допоможе 
зробити та встановити шпаківню на 
дерево

Подарунок було відправлено в ключові 
компанії України та світу як новорічний 
презент

Завдання

Рішення

Результат



Розробка циклу  
динамічних банерів 
для Robota.ua

розробка та адаптація під 
формати новорічних  
креативів для Robota.ua

Створити динаміку 
на заданих умовах 
оформлення для 
привернення уваги: 
динамічна заміна 
ялинок, зміна кольорів, 
блиск та інша новорічна 
атрибутика. Основна 
ціль продукту: після 
свят завітайте на сайт 
Robota.ua для пошуків 
гідної вакансії. Досить 
відкладати. Також дана 
версія включає активні 
посилання на мобільні 
додатки

Завдання

Рішення

ДИВИТИСЬ ВІДЕО

https://www.facebook.com/adpowergroup/videos/202571737456648


Розробка концепту для 
конбрендингового проекту  
Nokian Tyres і Епіцентр

Розробити концепт постерів
з продуктовою лінійкою
Nokian Tyres для проведення 
рекламної кампанії в мережі 
гіпермаркетів «Епіцентр»

Постери включають основні умови 
акції в доступному форматі для 
потенційного покупця

Завдання

Рішення



Розробка та дизайн запрошення 
на black tie dinner до Дня Подяки
з індивідуальною висічкою 
для АСС

Розробити концепт запрошення 
на black tie dinner до Дня Подяки, 
притримуючись стилістики вечора та 
зручності формату

Поєднати класичну символіку осені та 
свята Подяки в елегантному 
запрошенні. 
При виробництві було використано 
тиснення, висічку та фольгування

Завдання

Рішення



Розробка інфографіки  
для BASF

Розробити інфографіку для продукту

Розробка структури та алгоритму для 
доступності сприйняття матеріалу. 
Розробка піктограм, іконок та 
універсалізація стилю з eye-catching 
дизайном задля виділення продукту 
серед конкурентів

Завдання

Рішення



Розробка інформаційної листівки 
для BASF

Розробити key-visual та 
листівку для спільної акційної 
програми xarvio™ FIELD  
MANAGER та BASF

Об’єднання фірмових стилів 
агроплатформи xarvio™ 
FIELD MANAGER та бренду 
BASF з додаванням іміджів 
та інфографіки з алгоритмом 
акційної пропозиції

Завдання

Рішення



Розробка інфографік  
для BASF

Розробити інфографіку під 
продукт для онлайн і оффлайн 
використання

Використання доступних для 
кінцевого споживача інфографічних 
моделей задля кращого сприйняття 
інформації. Акценти на основних 
даних – перевагах, властивостях, 
характеристиках

Завдання

Рішення



Розробка серії іміджів  
для соціальних мереж BASF

Розробити серію віжуалів для 
соціальних мереж просвітницького 
характеру з акцентом на переваги 
продуктів BASF

Створити цикл анімованих
віжуалів КРУТО / НЕ КРУТО, де 
показано основні переваги 
продуктів BASF у яскравій та 
доступній формі

Завдання

Рішення



Розробка креативного концепту 
для Brevant

Створити креативний концепт 
для подальшого використання в 
друкованих виданнях для групи 
гібридів ріпаку ТМ Brevant

Виконання у фірмових кольорах 
у мінімалістичному стилі 
з використанням окремих 
промальованих вручну елементів

Завдання

Рішення



Креативна ідея та дизайн
для рекламної кампанії Pioneer

Розробити концепт макету для 
технології Pioneer Protector

Зобразити поєднання трьох 
складових: інноваційності 
технології, безпосереднього 
результату та максимального 
захисту рослин

Завдання

Рішення

Результат Публікація в провідних 
агровиданнях України:  
Farmer, «Пропозиція» та 
«Агробізнес Сьогодні».  
Тиражний обсяг аудиторії –  
понад 120 000



Креативна ідея 
для рекламної кампанії Pioneer

Розробити концепт макету для 
технології Аквамакс

Висвітлити основні переваги 
технології

Завдання

Рішення

Результат Публікація в провідних 
агровиданнях України: Farmer, 
«Пропозиція» Тиражний обсяг 
аудиторії – понад 80 000



Креативна ідея 
для рекламної кампанії ТМ Pioneer

Розробити концепт макету для 
високоолеїнових гібридів з 
урахуванням особливостей та переваг

Сумістити основну загальну рису 
для перелічених гібридів перевагу 
в візуальну частину та акцентувати 
на перевагу придбання продукту 
(прибутковість)

Публікація в провідних агровиданнях 
України: Farmer, «Пропозиція» та 
«Агробізнес Сьогодні». Тиражний обсяг 
аудиторії – понад 150 000

Завдання

Рішення

Результат



Креативна ідея та дизайн 
для рекламної кампанії  
ТМ Pioneer

Розробити концепт продукту (гібрид 
соняшника), основною характеристикою 
якого є врожайність, та адаптивність до 
умов зростання

Візуалізація продукту з креативним 
елементом – картою України, замощеною 
зображенням поля соняшників, що 
висвітлює ідею адаптивності даного  
гібрида до ґрунтів та погодних умов України

Публікація в провідних агровиданнях 
України: «Зерно» та «Агробізнес Сьогодні». 
Тиражний обсяг аудиторії – понад 150 000

Завдання

Рішення

Результат



Завдання

Рішення

Розробка концепту та 
дизайн календарів 
для Suzuki

Розробити концепт 
корпоративного календаря  
для дилерів та партнерів

Поєднати універсальну 
стилістику з особливостями 
бренду Suzuki. Бекграунд 
доповнює характеристики 
кожного продукту



Розробка дизайну та виготовлення 
настільних календарів 2021  
для Nokian Tyres

Розробити дизайн настільного 
календаря 2021

Створення дизайну, оформлення 
в бренд-кольорах, розробка 
індивідуальної календарної сітки. 
Календар має картонну основу для 
зручності використання, на якій 
розміщено поточний та наступний 
рік, основні контакти та лого

Завдання

Рішення



Розробка концепту  
настінного календаря  
для BASF

Розробити концепт настінного 
календаря для агропромислової 
компанії BASF, де головним інсайтом 
має бути «Зрощуй та зростай» - 
бізнес-стратегія, що включає в себе 
сталий розвиток бізнесу партнерів та 
підвищення прибутку у користувачів 
продуктами BASF (гербіциди, 
насіння тощо)

Розроблено тематичну серію 
віжуалів, які включають в себе 
процес росту людини/рослини/
бізнесу/певного розвитку. Тематично 
під процес росту підв’язано образ 
щасливої дитини, що окрім цього, 
символізує корисність та безпечність 
продуктів BASF

Завдання

Рішення



Розробка  
квартального календаря  
для Knauf Insulation

Розробити квартальний календар 
з акцентом на перевагах продукції 
Knauf Insulation

Підкладка календаря виконана у 
вигляді кількаповерхового будинку 
в розрізі. Дане виконання вказує на 
місця використання утеплювачів на 
зовнішніх стінах та звукоізоляції на 
внутрішніх перекриттях

Завдання

Рішення



Розробка дизайну та 
виготовлення пакетів 
для Bosch

Розробити нестандартний 
дизайн корпоративного пакету

Розробка eye-catching 
дизайну для серії паперових 
та поліетиленових пакетів. 
Для паперового – з текстурою 
бетонної стіни та інструменту. 
Для поліетиленового – 
на прорізах для руки з 
візуальним ефектом утримання 
інструменту рукою

Завдання

Рішення
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