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1. Концепція бренда міста Херсона 
Пропонуємо використання у якості туристичного бренда міста Херсона —         

систему візуальної ідентифікації “Скіфське Сонце”, яка зараз використовується        
переважно для просування області. 

 
Чому саме Сонце? Передісторія. 
У 2011 році було започатковано громадську ініціативу “Брендінг        

Херсонської області”. Провівши власні дослідження та анкетування, представники        
Херсонських обласних відділень Спілки рекламістів України та Спілки дизайнерів         
України, спільно з іншими учасниками з’ясували, що для позиціонування сильних          
сторін нашого краю варто використати об’єднуючий метафоричний образ Сонця.         
Усі пріоритетні напрямки розвитку регіону, а також його історична та культурна           
спадщина можуть бути продемонстровані через алегоричний зв’язок із Сонцем.  

Наявність та важливість цього зв’язку було відмічено ще під час перших           
спроб брендування міста. Так, творча група херсонців під керівництвом         
громадського об’єднання “Відродження Херсона” згадували особливий зв’язок       
міста з Сонцем, пропонуючи концепцію “Херсон — місто Сонця”. Детальніше за           
посиланням:  http://www.brand.ks.ua/?p=273 

Існує навіть гіпотеза про те, що назва міста походить не від грецького            
Херсонесу, а має зв’язок зі старослав’янським богом Сонця на ім’я Хорс.           
Детальніше за посиланням:  http://www.brand.ks.ua/?p=270 

Ще одну проектну пропозицію “Херсон… за сонячним часом” було         
запропоновано влітку 2011 року видатним дизайнером-графіком Віталієм       
Крижановським. Концепція пропонує використання образу Сонця через стилізацію        
сонячного годинника, прототипом якого послужив відомий пам’ятник Джону        
Говарду у Херсоні. Детальніше за посиланням:  http://www.brand.ks.ua/?p=596 

Загальновідомо, що за своїм «сонячним» потенціалом Херсонщина посідає        
одну з перших позицій у державі. Кількість сонячних днів на рік сягає 240, або              
65%. Середня сонячна інсоляція на території області – 1,25 МВт/кв. м за рік.  

Окрім того, образ Сонця є універсальнім природним феноменом, який         
шанувався багатьма народами, що з давніх часів перебували на території          
нинішньої Херсонщини, про що свідчать численні археологічні артефакти. Терен         
сучасного міста Херсона був заселений ще з дохристиянських часів. Перша          
людина з'явилася на цій території в епоху міді та бронзи. На місці, де була              
розташована Херсонська фортеця, а зараз міститься один з центральних парків,          
було знайдено скіфське поховання IV–III ст. до н.е. Це дає Херсону унікальну            
можливість набагато глибшого та яскравішого позиціонування, аніж асоціація з         
фактом заснування міста указом російської імператриці. 

Тож ми вважаємо, що використання образу Сонця, як узагальнюючого         
образу всіх переваг нашого міста є цілком виправданим, достатньо обговореним та           
обґрунтованим. 
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Про варіант бренду “Скіфське Сонце” 
У результаті згаданої вище роботи було створено територіальний бренд         

"Скіфське Сонце" та систему візуальної ідентифікації, яка дозволяє адаптувати         
графічні константи бренду до будь-якої промоційної потреби.  

Під час розробки “Скіфського Сонця” спеціалістами БА “Грейдс” було         
зроблено “диверсійний аналіз” можливих слабких сторін цього графічного        
рішення. Бренд цей іспит цілком витримав! Детальніше про диверсіний аналіз за           
посиланням:  http://www.brand.ks.ua/?p=576 

Далі систему було випробувано на таких важливих для Херсонської області          
заходах, як міжнародний інвестиційний форум “Таврійські Горизонти”,       
Міжнародний туристичний форум. 

Бренд отримав високі оцінки професіоналів територіального брендінгу з        
різних країн. 

У червні 2012 компанія-розробник бренду Брендінгове агентство «ГРЕЙДС»        
спільно з управлінням зовнішніх зв'язків ХОДА представили «Скіфське Сонце» на          
міжнародному фестивалі географічного маркетингу і брендінгу OPEN (м.Мінськ).        
Міжнародне журі фестивалю, до складу якого було запрошено експертів з          
територіального брендінгу зі світовим ім'ям, високо оцінило роботу херсонців.         
Зайнявши престижне друге місце і отримавши нагороду фестивалю, бренд ще раз           
підтвердив свій потенціал. 

Високу оцінку експертів бренд також отримав у червні 2016 року на           
міжнародній конференції «Брендінг дестинацій: запорука побудови успішної       
репутації», організованої Департаментом туризму та курортів Міністерства       
економічного розвитку і торгівлі України у співпраці з Всесвітньою туристичною          
організацією – спеціалізованою агенцією ООН з туризму (ЮНВТО). 

На сьогодні бренд “Скіфське Сонце” використовується в побудові        
візуальних комунікацій переважно Херсонської області (оформлення заходів,       
виставочних експозицій, друкованої продукції, зовнішній рекламі, інтер’єрів       
обласної та районних адміністрацій та інше), та практично не використовується          
містом. Між тим, спільне та єдине позиціонування міста та області сприяє більш            
ефективній комунікації з різними цільовими аудиторіями, зокрема з туристами та          
потенційними інвесторами. 

Детальніше за посиланням:  http://www.brand.ks.ua/?p=1466 
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2. Атрибути бренду: логотип та слоган  
 

 
 
 
Варіанти слогана: 
 

● Під Сонцем Півдня 
● Місто Сонця  
● Сонячне місто 

 

3. Приклади використання атрибутів бренду у      
промоційній продукції 

З десятками прикладів реального використання бренду “Скіфське Сонце”        
можна ознайомитись за посиланням: http://khersonregion.com/pod-solncem-skifov 
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