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ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО
«УКРАЇНСЬКОЇ ФОТОГРАФІЇ»

Якщо Ви закохані у фотографію — нам слід об’єднатись і 
працювати разом. Сторінки фотоблогу відкриті для ваших 
статей. Ви можете стати автором статей!

Ми шукаємо фотографів, моделей, ретушерів, власників 
фотошкіл, організаторів фотоподій та людей, котрі
будь-яким чином дотичні до фотографії.

Ми хочемо, щоб про вас дізналось якомога більше людей, 
тому пропонуємо опублікувати ваші новини та оголошення 
на сторінках “Української Фотографії”. Завдяки нам Ви 
знайдете свою потенційну аудиторію і вас
побачить вся Україна. А ми, в свою
чергу — зробимо українське
фотомистецтво всесвітньо відомим.



Фотоблог «Українська Фотографія» має на меті об’єднати усіх фотографів в Україні, 
яким не байдуже фотомистецтво. Адже разом — ми сила! Ми усвідомлюємо, що для 
реалізації задуманого нам потрібно співпрацювати. Тому ми завжди відкриті до діалогу.

ЦІЛЬ ФОТОПРОЕКТУ
«УКРАЇНСЬКА ФОТОГРАФІЯ»

ЯКЩО ВИ – НОВАЧОК

ЯКЩО ВИ – ПРОФЕСІЙНИЙ ФОТОГРАФ
Ми розкажемо та покажемо ваші здобутки, 
розширимо ваше коло
шанувальників, повідомимо
про вашу діяльність.

Ми навчимо вас фотографувати, допоможемо 
вибрати фототехніку чи знайти модель.



ЧИТАТИ “УКРАЇНСЬКУ 
ФОТОГРАФІЮ” — ЦЕ КРУТО!

Проект “Українська фотографія” стартував у 2012 році, і відтоді безперервно розвивається.
Відвідуваність сайту та кількість партнерів за ці роки стрімко зросли.

Статистика
Кількість відвідувачів за даними Google Analytics за 2016 рік
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ПАРТНЕРСТВО З ПРОЕКТОМ
“УКРАЇНСЬКА ФОТОГРАФІЯ”

Фотоблог “Українська Фотографія” бажає допомогти вам успішно 
працювати. Тому спеціально для кожного ми розробили унікальні 
пакети рекламних послуг, в яких врахували все, щоб про вашу 
діяльність дізналась вся Україна і щоб потенційна аудиторія знайшла 
саме вас.

Партнерство з професіоналами

“Українська Фотографія” — найбільший в Україні проект, що 
популяризує українське фотомистецтво. Ми залучили багато 
професіоналів, які знають все, щоб допомогти вам реалізувати 
задумані ідеї. Якщо ви поділяєте наші погляди, тоді давайте разом 
робити українське фото кращим!



МИ ПОПУЛЯРИЗУЄМО
ФОТОГРАФІЮ

twitter.com/photo_in_ua  (підписники: 205)

vk.com/ukrainianphotography (підписники: 909)

instagram.com/photography_in_ua/ (підписники: 737)

facebook.com/ukrainianphotography (підписники: 1803) 

facebook.com/groups/1659287174328482/ (підписники: 285)

vk.com/web_photography_in_ua (підписники: 486)

pinterest.com/ukrainian_photo/ (підписники: 96)

plus.google.com/u/0/communities/100898128946225147368 (підписники: 40)

ukrayinskafotohrafiya.tumblr.com/ (підписники: 9) 
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