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2 100 м  унікальної площі вільного планування •
 власний фасадний вхід з окремою вхідною групою•

2 80 м  комфортної лаунж-зони для кава-брейків •
 гостьовий паркінг, що охороняється•

 дотримання конфіденційності для VIP-гостей - окремий вхід та паркінг•
 зона очікування для охорони та супроводжуючого персоналу•
 власна гримерна•

ONLINE.UA HUB  – комунікаційний майданчик нового форматуNEWS
у пам’ятнику архітектури XIX ст., що пропонує новий рівень організації 
заходів:



Пішки:
- 5 хв від метро Кловська
- 10 хв від метро Печерська

Авто:
- 5 хв на авто від ВРУ та АП
- Заїзди з вулиць Мечникова та Московської
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ONLINE.UA HUB знаходиться у діловому серці Києва - NEWS
вул. Рибальська, 22, під’їзд # 1.



NEWSHUB – loft-простір 
у архітектурній пам'ятці 
XIX сторіччя 



NEWSHUB організовує та проводить заходи 
будь-якої складності та формату:

 прес-конференції• 

брифінги• 

інтернет-конференції• 

круглі столи• 

презентації• 

тренінги, курси та семінари• 

Ексклюзивно:

• прямі ефіри

• онлайн-марафони

• виставки

• кінопокази

• театральні вистави

ONLINE.UA HUB NEWS



ONLINE.UA HUB NEWS

Простір-трансформер у центрі Києва, 
який легко може бути адаптований 
під ваші задачі.

Обладнання:

  конференц-система з радіо-•

   мікрофонами

FullHD 3D мультимедійний проектор• 

потужна акустична система • 

   з можливістю запису

прямі відео-трансляції заходів• 

будь-яка інша техніка • 

   за попередньою домовленістю 



до 100 
посадочних місць 
«театром» 

ONLINE.UA HUB NEWS



70+ посадочних місць
у форматі 
«круглий стіл»   

ONLINE.UA HUB NEWS



60+ посадочних місць 
у форматі 
«презентація»    

ONLINE.UA HUB NEWS



Додаткові можливості NEWSHUB:

 анонсування подій• 

створення прес-анонсів та прес-релізів• 

організація участі ЗМІ• 

 інформаційно супроводу заходу і пост-PR•

створення спеціального репортажу• 

публікація матеріалів у ЗМІ• 

Організація заходу у NEWSHUB – це гарантоване 
висвітлення у ЗМІ

ONLINE.UA HUB NEWS

Ексклюзивно:

• організація прямого ефіру заходу 

   на порталі ONLINE.UA

• створення і публікація новинного сюжету

• відео-інтерв'ю з учасниками заходу

• виробництво поліграфії і промо-матеріалів 

   (в тому числі відео-ролики, промо-сайти)

• просування заходу в соц.мережах
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