
Перша українська онлайн платформа, що об'єднує усі пивні заклади, броварні та 

шанувальників крафтового пива.

CRAFTBEER
клуб солоду та хмелю



Кажуть що кількість споживачів крафтового пива  в Україні 

динамічно збільшується. Як не проґавити шанс та вирости 

разом з ринком?

Це питання захоплення уваги обмеженої кількості споживачів з 

високим рівнем вимог. Проте вирішується воно не лише високим 

чеком за оренду приміщень або обладнання...

Залучайте цільову аудиторію в її інформаційному середовищі! 

Craft Beer Club – це онлайн платформа спільноти любителів 

крафтовго пива, пивоварів та пивних закладів. Тут:

•  Реклама пивних закладів та броварень

•  Карта з розміщенням пивних закладів

•  Події, новини, рекомендації та корисні поради



Craft Beer Club - це web платформа, яка дозволяє здійснювати пошук актуальних

локацій пивних закладів зі смартфона або ПК, демонструє  інформацію та рейтинг 

закладу або броварні. 



Відвідувачі  активно цікавляться пошуком 

найближчого цікавого пивного закладу, тому легко 

вас знайдуть завдяки зручному пошуку 

на нашому сайті. Технічне рішення дозволяє:

• Знайти на мапі найближчий пивний заклад.

• Знайти на мапі пивний заклад у зазнеченому місті 

  чи області.

• Здійснювати пошук пивних закладів за їхнім

  асортиментом крафтового пива.

CRAFTBEER
клуб солоду та хмелю

ПОШУКОВА 
СИСТЕМА



«Не потрібно працювати багато - потрібно 

працювати в потрібний час в потрібному місці».

                                                                                             Філліп Котлер

Концентрація якісної інформації у вдалому місці в 

рази збільшить кількість клієнтів в стислі терміни, 

головним завданням стане – дотримання заявленої 

якості продукту та сервісу.

Безкоштовно публікуйте інформацію про свій 

заклад чи броварню, та отримуйте нових клієнтів!
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ВІЗИТКА 
ПИВНОГО ЗАКЛАДУ 
ТА  БРОВАРНІ



Немає нічого ідеального, проте ніхто не забороняє 

іти до ідеалу. Найкращий спосіб взнати, що 

потрібно споживачу – це спитати в нього.             

Отримуйте правдиві відгуки, вдосконалюйтесь та 

розвивайте свій бізнес. 
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ОТРИМУЙТЕ 
ЗВОРОТНІЙ  
ЗВ'ЯЗОК



Тут ми розміщуємо не лише останні новини у світі 

крафтового пива, але й новини про ваш 

заклад або броварню, акції, новинки, тощо.

Наш клуб активно набирає прихильників в соцме-

режах, тож блог читають не лише відвідувачі сайту, 

але й користувачі Facebook та Instagram.
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БЛОГ



У нас ви знайдете не мало корисної інформації. 

До прикладу, на нашому сайті зібрані усі відомі 

стилі крафтового пива, інформація про нього та 

посилання на заклади та броварні, де його 

можна знайти.
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КОРИСНЕ



Разом з розвитком крафтовго руху в Україні, щодня 

росте і кількість користувачів на нашому сайті. 

Кожен Ваш потенційний клієнт тепер може :

• Знайти вас на мапі

• Отримати корисну інформацію про ваш 

   заклад та броварню

• Бути обізнаним у стилях крафтового пива
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ДИНАМІКА РОСТУ 
CRAFT BEER CLUB



Ми збираємо усіх поціновувачів крафту разом в одному місці і завдяки нам кожен 

пивний заклад та броварня знайде свого споживача.

Не потрібно "ламати голову", як залучити більше відвідувачів, довірте це нам. Від вас

вимагається лише любити свою справу так само, як любимо нашу ми.



Безкоштовно розміщуйте інформацію

 про свій заклад чи броварню у нас на сайті. 

Для цого зважіться з нами:

Або самостійно заповніть анкету онлайн

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ

+38 093 05 16 317 info@craftbeerclub.com.ua

https://docs.google.com/forms/d/1-hMgDRFnlMEKyzNXRrJ8g56Igj5Z4P0Dn4kGTPf6_5U/edit



