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Опис 
Унікальний розумний плакат перетворить будь-яку дитину на 
експерта з будови Сонячної системи. Усім давно відомо, що 
змусити дітей вчитися — непросте завдання! Набагато 
ефективніше зробити так, щоб сам процес пізнання захоплював 
з головою. Саме цього ми і домагаємося! Величезний, 
яскравий, інформативний і чітко структурований настінний 
плакат зробить те, про що ще вчора Ви могли тільки мріяти 
— Ваша дитина полюбить космос! 

Зміст 
Скільки планет у Сонячній системі? У якої з них найбільше 

супутників? Чому Плутон більше не вважається планетою? Де 

розташований пояс Койпера? Яка планета найгарячіша? Який 

шторм на Юпітері триває вже понад 350 років? З чого 

складаються кільця Сатурна? Скільки важить Сонце?.. Цікаво, 

еге ж? Про все це і про багато іншого розкаже розумний плакат 

«Сонячна система». І не тільки розкаже, а й покаже! Те, що ще 

вчора здавалося нудним і складним, стане для ваших дітей 

цікавою, захопливою мандрівкою. І все завдяки тому, що: 

- Інформація на плакаті чітко структурована. Усе прив՚язано до 

двох шкал — температури і відстані, а відомості про планети 

сегментовані. Завдяки цьому у свідомості формується основа 

для сприйняття практично будь-якого обсягу знань. 

- Магія візуалізації творить дива! Все настільки чітко і зрозуміло, 

що Ваша дитина запам՚ятає розташування небесних тіл та їхні 

назви, просто дивлячись на плакат. Тільки погляньте, і самі все 

зрозумієте! 

- Не переживайте щодо достовірності інформації! Ми 

створювали цей плакат з величезною увагою до деталей. 

Співвідношення розмірів планет, масштаби, а також точність 

технічних характеристик у ньому — на найвищому рівні. Навіть 

учитель астрономії буде радий такому подарунку! 
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- Це по-справжньому розумний плакат! Ми забезпечили практично всі ключові об՚єкти на ньому QR-кодами, за 

якими прихована маса корисних відомостей. Просто наведіть на них камеру телефону — і пориньте у процес 

пізнання! 

- Зручний формат! Плакат легко кріпиться над робочим столом і стає доступним практично з будь-якого місця 

в кімнаті. Всі ключові об՚єкти на ньому досить великого розміру. 

Плакат упакований в акуратний стильний тубус, що робить його практично ідеальним подарунком. Не 

сумнівайтеся, такої крутої штуки Ви ще точно ніколи нікому не дарували! 

 

Про проект 
Ми плануємо створити цілу серію розумних плакатів, які наочно, просто й цікаво розкажуть про складне. 

Головна мета — захопити дітей процесом пізнання. Адже навіть найбільш складні речі стають доступними для 

розуміння, якщо зробити процес їх вивчення захопливим. 

Особливо легко це вдається з використанням сили візуалізації! Ви коли-небудь помічали, наскільки легше 

сприймається будь-яка інформація, якщо вона добре структурована і цікаво подана? Для навчання дітей ці 

чинники мають іще більше значення, ніж для дорослих. 

Ви будете здивовані тим, наскільки глибоко ваша дитина може бути залучена у процес розбору таких непростих 

тем як будова Сонячної системи, атмосфери, земної кори, океану... І найголовніше — для цього практично 

нічого не доведеться робити! Ні умовлянь, ані підкупу, ні погроз та ультиматумів — просто повісьте розумний 

плакат у кімнаті дитини і подивіться, що буде. Ми знаємо, про що говоримо, оскільки перевіряємо всі свої творчі 

ідеї на власних дітях. 

 

Про авторів 
Максим Мірошниченко — ненавмисний фахівець широкого профілю, позаяк має 

шкідливу звичку доскіпливо розбиратися в тонкощах будь-якої діяльності, з якою 

йому доводиться стикатися в житті. 

Закінчив магістратуру автомобільного факультету ХНАДУ, вміє читати і писати. 

Переконаний, що зайвих знань не буває, а будь-які найскладніші речі можна 

пояснити простою, зрозумілою навіть дитині мовою. 
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Юрій Челомбітько — талановитий співавтор «розумних плакатів» для дітей, 
дизайнер-верстальник видавництва «Моноліт». Закінчив Харківський національний 
університет радіоелектроніки за спеціальністю «Видавництво і поліграфія». Має 
великий досвід проектування та виготовлення друкованих і електронних 
мультимедійних видань. 
Серед його захоплень активні види спорту, зокрема участь у Харківській 
аматорській баскетбольній лізі, читання і музика. 

 
 
 

Промо 
 
• Анонс виходу плакатів та публікація рецензій у ЗМІ. 
• Реклама, проведення конкурсів і розіграшів у соцмережах. 
• Контекстна реклама. 
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