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До завершення народного голосування, що визначить
Фаворитів року – 2019, лишилося всього два місяці!
Ваша думка має остаточно прояснити і поставити крапку в суперечках про те, які торгові марки стали
найкращими, найбільш бажаними і найрекомендованими українськими споживачами у поточному році!
Голосування тривало протягом усього 2019 року і визначило рейтинг народної довіри до брендів у
понад 600 категоріях товарів, послуг, закладів, а також у ряді номінацій шоу-бізнесу.
Рейтинг 2019 року практично завершено, лишилося додати останні штрихи, які буде остаточно
зафіксовано 31 грудня о 23:59:59. Ми склали список номінацій в яких до останньої хвилини буде
зберігатися інтрига та невизначеність у тому, хто ж посяде 1-е місце і отримає звання
Фаворит Споживачів – 2019. І таких номінацій виявилося напрочуд багато, більше сотні (за посиланням
нижче):

→

Битва брендів – 2019

←

Декілька прикладів «Битви брендів»:
●

Якому шоколадному батончику віддасте перевагу,

●

Окей, а шоколад у плитці

●

Nuts чи Snickers?

Milka чи Millennium?
Класика жанру: Coca-Cola чи Pepsi?

●

●

●

●

●

●

●

●

Лінія для догляду за волоссям Dove чи Elseve?
чи Алфавит? А якщо мова про енергетики для підвищення працездатності?

Вітрум
Супермаркет Сільпо чи АТБ?
Вітамінки

Мультиплекс чи Батерфляй?
Сервіс прогнозу погоди Gismeteo чи Синоптик?
Слабоалкогольний напій: Garage чи Shake?
Хмм... Durex чи Contex?
Оу, так у нас битва брендів у 5 номінаціях шоубізу! Співачка року: Ольга Полякова чи
Найкращий столичний кінотеатр

Maruv?
●

●

●

Hardkiss чи АнтитілА?
Найкращий радіоканал — Хіт FM чи Люкс FM?
Загальнонаціональний телеканал: 1+1 чи СТБ?
Рок-група —

Document date: October 30, 2019

Source: https://www.favor.com.ua/en/news/battle-of-the-brands-2019/

Битва брендів на FAVOR.com.ua – дні, які остаточно визначить Фаворитів – 2019!

2/2

Дивіться повний список номінацій в яких триває битва брендів, з понад 300 претендентів на звання
Фаворита Успіху в своїй категорії. У цих категоріях без перебільшення вирішальним може бути
буквально кожен голос!

→
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Дайте свої рекомендації найкращого вибору на FAVOR.com.ua, дивіться, що вибирають українці!
XVII церемонія нагородження «Фаворитів року – 2019» відбудеться навесні наступного
року. Підписуйтеся та слідкуйте за подальшими анонсами у соціальних мережах!
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