
Більше
ніж 
книга!

AR Chudobooks



Зазирни у майбутнє
з  AR Chudobooks



Добра казка 
українською та 

англійською мовами 

Мультимовна 
аудіокнига

Герої, які оживають у 
доповненій реальності 

(AR)

Електронна книгаРозділи «Алфавіт» та 
«Словник» 

Розділ «Грай із 
батьками»

Chudoboxes - це



Можливість через гру вивчати 
англійську мову. Це допоможе 
зацікавити дітей та зробити 
навчання легким і захопливим.

Наші переваги: інноваційність

інтерактивність

багатомовність

Яскраві ілюстрації, які оживають 
у смартфоні або планшеті за 
допомогою мобільного додатка  
AR Chudoboxes і дають змогу 
завдяки новітнім технологіям 
поринути в казковий світ 
Чудобоксів.

Аудіокнига, котра говорить 
голосами українських зірок.

Можливість читати книгу  
в електронному форматі.

Доступ до книги в офлайн-
режимі.

Можливість робити фото й відео  
з персонажами, що оживають,  
та ділитися ними в соцмережах.

Можливість впровадити додаткові 
функції в додаток з урахуванням 
ваших побажань.



Наша аудиторія – 
сучасна родина

Діти від 4 до 12 років, допитливі  
та активні.

Батьки, рідні та друзі сім’ї, котрі 
прагнуть прищепити дитині любов 
до добрих казок за допомогою 
сучасних технологій.



КНИГА РОЗПОВІДАЄ ПРО ДВОХ НЕПОСИД – 
МАЛЕНЬКУ ДІВЧИНКУ СОНЮ ТА ЇЇ СТАРШОГО 
БРАТА ПАШУ.

Про що книга?

Тато М
ама

Фантазер

Чистюля

Соня
Паша

Конструктор

Селфі
Лісовик

Сова

Пригоди дітей починаються з появи дивних істот – 
ЧУДОБОКСІВ. Вони виникли внаслідок хімічної реакції 
звичайного чаю з еліксиром та контакту суміші  
з предметами. Кожен ЧУДОБОКС має надзвичайні 
здібності, які відображають внутрішній світ речей. Усі 
разом вони подорожують земною кулею, здобувають 
нових друзів та знаходять вихід із курйозних ситуацій.



Відскануйте сторінку активації 
книги.

Знаходьте й скануйте в книзі 
мітки з інтерактивними  
AR-анімаціями.

Слухайте аудіокнигу в додатку.

Читайте книгу в електронному 
форматі вибраною мовою.

Як оживає 
книга?
КОЖНА КНИГА МАЄ УНІКАЛЬНУ 
СТОРІНКУ АКТИВАЦІЇ.  
ЗА ДОПОМОГОЮ ДОДАТКА  
AR CHUDOBOOKS  МОЖНА 
ОТРИМАТИ ДОСТУП ДО КОНТЕНТУ 
КНИГИ:



У книзі на вас чекають  
13 інтерактивних  
AR-анімацій  
(у доповненій реальності):

презентаційна анімація на 
обкладинці;

знайомство з головними героями – 
Сонею та Пашею (2 анімації);

4 яскраві інтерактивні анімації: 
рюкзак, шафа, мікроскоп, ноутбук;

міні-гра в доповненій реальності – 
«Знайди Чудобоксів у лабораторії!»;

4 запальні танці з героями казки – 
Чудобоксами;

вивчення англійського алфавіту 
разом із Сонею в AR.



Відскануй 
QR-код, аби 
побачити, як 
книга оживає 
в доповненій 
реальності!

Обкладинка

Інтерактивні  
AR-анімації

Вивчення 
англійської  
із Сонею

Танці з 
 Чудобоксами

Знайомство із 
Сонею та Пашею

Міні-гра в AR



Аудіокнига

В аудіокнизі:
казка з можливістю вибору мови;

виразні голоси акторів із 
яскравим звуковим та музичним 
супроводом;

вивчення англійської в розділах 
«Алфавіт» (книга 1 та повна книга)  
і «Словник» (в усіх книгах).

ПІСЛЯ СКАНУВАННЯ СТОРІНКИ АКТИВАЦІЇ 
АУДІОКНИГА БУДЕ ДОСТУПНА В ДОДАТКУ  
В РОЗДІЛІ «СЛУХАТИ».



Електронна 
книга

Після сканування сторінки 
активації в «Бібліотеці» у 
розділі «Читати» з’явиться 
електронна версія книги.

Електронна книга завжди 
буде під рукою, коли 
друковану читати незручно, 
наприклад, у дорозі. 

Книга розділена на глави, 
є можливість робити 
закладки.



Наприкінці книги розміщений 
алфавіт, за допомогою котрого можна 
через гру разом із головною героїнею 
Сонею вивчити літери англійської 
мови в доповненій реальності.

Складні слова з книги зібрані в розділі 
«Словник». Дитина зможе не тільки 
переглянути переклад слова та його 
транскрипцію, але й прослухати, як 
воно вимовляється в аудіопрогравачі в 
однойменному розділі.

Алфавіт

Словник



Розвиток  
через гру!

За допомогою розділу «ГРАЙ ІЗ БАТЬКАМИ» 
наприкінці книги батьки можуть легко 
пояснити дитині цікаві особливості 
фразеологізмів та інших словосполучень, які 
не можна перекласти з англійської дослівно. 

Завдяки всесвіту Чудобоксів дитина  
через гру:

СИСТЕМА ОСВІТИ ДАЄ ДІТЯМ 
ЗАМАЛО ЕМОЦІЙ, ТОМУ 
НАВЧАННЯ ЗДАЄТЬСЯ ЇМ НУДНИМ 
ТА СКЛАДНИМ. 

ВИВЧАЄ 
АНГЛІЙСЬКУ

РОЗВИВАЄ 
ЛОГІКУ

ПІЗНАЄ СВІТ



Технічні 
характеристики книги

2 ТОМ1 ТОМ136 С. 3 ТОМ

ВНУТРІШНІЙ БЛОК  
крейдований папір, 150 г/м², 
друк 4+4 

ФОРЗАЦ 
папір офсетний Amber, 150 г/м², 
друк 4+0

ОБКЛАДИНКА  
7 БЦ із жорстким відставом, 
припрес матовий, покриття  
УФ-лак частково, папір 
крейдований, 150 г/м², друк 4+0, 
картон 2 мм

ОБСЯГ ПОВНОЇ КНИГИ
42 грн/шт*

КРІПЛЕННЯ 
нитки, корінець прямий

РОЗМІР БЛОКА ПІСЛЯ 
ОБРІЗАННЯ 
195 х 240 мм

ВАГА ЗАГАЛЬНОЇ КНИГИ 
700-750 г

ВАГА ОДНОГО ТОМУ  
400-430 г

48 СТОРІНОК
23 грн/шт*

195 мм

Орієнтовна вартість друку книг у ПРАТ «ХКФ “Глобус”» у разі тиражу  
10 000 прим.

24
0

 м
м

56 СТОРІНОК
25 грн/шт*

56 СТОРІНОК
25 грн/шт*



сканувати мітки в книзі для 
завантаження контенту   
та перегляду AR-анімацій;

робити фото й відео  
з віртуальними героями  
та ділитися ними в 
соцмережах, месенджерах 
або через e-mail;

AR CHUDOBOOKS 
ДОЗВОЛЯЄ:

слухати багатомовну 
аудіокнигу;

читати книгу в електронному 
форматі;

переходити в інтернет-
магазин.



Технічні 
особливості
Для повноцінної роботи додатка 
достатньо підключення до інтернету.

Після встановлення додатка перегляд 
презентаційної анімації на обкладинці 
книги доступний в режимі офлайн.

Після сканування мітки активації 
увесь контент активованої книги буде 
доступний  в режимі офлайн  
(13 AR-анімацій, прослуховування 
багатомовної аудіокниги, читання 
електронної книги російською, 
українською та англійською мовами).

iPhone: 6s і новіше 
iOs: від 11 і вище

OS: від 6.0 і вище  
ОП: від 2 ГБ 

РОЗМІР ДОДАТКА:
AppStore - 195 Мб  
PlayMarket - 105 Мб 

ЧАС ЗАВАНТАЖЕННЯ 
ДО 30 сек. за умови 
стабільного доступу 
до мережі мобільного 
Інтернету 4G 



ГРА 
Реалізований приклад: 
«Допоможи Чудобоксам 
зібрати свій набір 
предметів!». Рухаючи 
героїв із боку в бік, 
треба піймати в кошик 
предмети, що падають 
згори донизу.

ПРИДБАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ 
КНИГИ 
Це дасть можливість 
отримати і прослухати/
прочитати книгу  
в додатку без купівлі 
паперової версії книги.

Додаткові функції додатка,  
котрі можна швидко впровадити  
за бажанням замовника:

РОЗДІЛ AR 
Статичні та/або анімовані 
моделі персонажів казки 
в доповненій реальності, 
з котрими можна зробити 
фото чи відео.



РОЗМАЛЬОВКА

Після сканування 
розмальованого героя  
він оживає саме в тих 
кольорах, які обрала дитина.

10 000 прим. - 36 400 грн*

*Орієнтовна вартість друку розмальовок  
у ТОВ «Инфопринт» 

Технічні характеристики  
розмальовок

Формат  
А4 
Обкладинка 
4 стор., кольоровість – 4+4,  
папір – GalarieArt, 130 г 
Блок 
12 стор., кольоровість –4+4,  
папір – UPM Fine, 80 г (офсет) 
Кріплення 
Скоба на довгому боці



Розробку механіки програми 
лояльності, сюжету, персонажів  
і всесвіту колекції.

Авторський контроль над 
виробництвом карт, флоупаків, 
коробок тощо.

Додаток (локалізований).

Книги (локалізовані файли для 
друку).

Графічний дизайн для вашої 
рекламної кампанії.

МИ НАДАЄМО:



Рекламна кампанія
МИ ПРОПОНУЄМО ГОТОВЕ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ВАШОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 
ТА РОЗРОБКУ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ 
РЕКЛАМНИХ МАКЕТІВ З УРАХУВАННЯМ 
ВАШИХ ПОБАЖАНЬ.

буклети;

флаєри, листівки;

візитки;

конверти;

пакети (поліетилен/картон).

ДРУКОВАНА РЕКЛАМА:



Сувенірна продукція:

розмальовки;

пазли;

футболки;

магніти;

наліпки;

м’які іграшки;

брелоки;
блокноти;

ручки;

олівці, фломастери;

печатки і штампи;

чашки;

пряники;

цукерки (льодяники).



Зовнішня реклама:

лайтбокси;

сітілайти;

білборди;

брендмауери;

вивіски;

штендери.



Реклама на місці 
продажів:

рекламне оформлення 
торгових залів;

вітрини магазинів (зовнішні 
та внутрішні);

вивіски, знаки, планшети в 
торговому залі;

вітринні стікери;

підлогові стікери;

дисплеї та ТБ-монітори;

упаковка з нанесеними 
назвами й товарними 
знаками рекламодавця 
(коробки, футляри, 
обгортковий папір, скотч 
тощо);

блікфанги;

гірки та стелажі;

фірмові цінники;

воблери;

шелфтокери;

реклама в прикасовій 
зоні;

чекпоінт;

наліпки; 

стенди.



Рекламні заходи:

повітряні кульки;

ростові ляльки;

танці;

пісні;

фотозони;

проведення 
конкурсів, 
квестів, ігор, 
розіграшів.



Реклама в засобах масової 
інформації:

Реклама в друкованих ЗМІ 
(іміджеві статті, пряма реклама).

Реклама на радіо.

Реклама на ТБ.



Програма лояльності для 
постійних клієнтів

Задля збільшення кількості клієнтів та 
заохочення їх до регулярних придбань 
пропонуємо вам спільно з проектом 
Chudoboxes впровадити програму 
лояльності.

Програма лояльності передбачає отримання 
винагороди за постійні придбання товару.

У разі купівлі на певну суму покупцям 
будуть видавати наліпки. Зібравши 
необхідну кількість наліпок, покупець зможе 
отримати безкоштовний сувенір або до 70% 
знижки на книгу «Чудобокси».





info@chudobox.com
+38 093 261-71-68 
(Viber, Telegram, WhatsApp)

AR Chudobooks


