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Запрошуємо до співпраці

1. Екологічних активістів

2. NGO та представників екологічних ініціатив 

3. Туристичні організації

4. Медіа та блогерів

5. Бізнес асоціації

6. Компанії, яким не байдужі питання екології 



Станьте партнером проєкту
1. Завантажуйте та розповідайте про         

застосунок та ваш досвід!                                   
Ставте хештег #ecohike, щоб ми помітили вас :)

2. Долучайтесь до списку партнерів продукту з 
розміщенням лого на сайті!                                     
Збираємо компанію еко-активістів України на одній сторінці.

3. Створюйте партнерські онлайн заходи!  
Просувайте свій бренд як еко-свідомий, запрошуючи усіх 
небайдужих приєднатися до прибирання території.

4. Організовуйте офлайн заходи з        
використанням застосунку!                                   
Беріть EcoHike з собою у похід, на захід на свіжому повітрі чи 
організовуйте прибирання місцевості за допомогою застосунку.



Автори та місія 

GlobalLogic – лідер у сфері послуг із розробки 
цифрових продуктів та ІТ- компанія, що 
входить у трійку найбільших за кількістю 
інженерів в Україні.

Ми хочемо поділитися з вами розробкою 
наших спеціалістів, яка дозволяє об’єднати 
зусилля свідомих українців: любителів 
гірських мандрівок та прогулянок парками, 
еко активістів та туристів задля збереження й 
відновлення екології.



Проблема, яка не 
залишиться непоміченою

• Сміття, яке є наслідком діяльності людей, стає 
дедалі більшим екологічним лихом у країні.  

• Основними чинниками забруднення стають 
туристи та місцеві жителі, які не утилізують 
сміття належним чином. 

• Наявний рівень забруднення землі та водойм 
потребує спільних зусиль для зміни ситуації. 

• Технологічні розробки можуть допомогти 
вирішити ці проблеми. 



Застосунок EcoHike від інженерів GlobalLogic 

EcoHike — це платформа для співпраці тих, хто любить 
подорожі і турбується про чисте довкілля. 

Застосунок дозволяє користувачам позначати місцевості, 
забруднені різними типами сміття (як органічним, так і 
неорганічним, наприклад, пластик чи скло) на карті. 

Користувачі можуть додавати географічні координати, 
описи та завантажувати фото забруднених місцевостей. 
Позначені відмітки стають доступними всім користувачам 
EcoHike, тож вони можуть врахувати ці проблемні ділянки, 
плануючи свій найближчий маршрут, щоб спільними 
зусиллями очистити їх чи заявити про проблему на 
вищому рівні. А у новій версії додано можливість 
створення спільних партнерських заході.

Як технології можуть 
допомогти довкіллю? 



Принцип роботи EcoHike

1. Створюйте позначки та шукайте місця, де потрібна 
допомога, на карті (це працює навіть коли ви офлайн)

2. Час від часу будуть з'являтися події які неодмінно 
вас зацікавлять. На сторінці події ви знайдете усю 
інформацію. Час, місце, опис і не тільки.

3. Знайомтеся з людьми, які розділяють                 
ваші інтереси.

4. Орієнтуйтесь за мапою при пошуку події,               
що знаходиться найближче до вас.

5. Список минулих подій, фото- та відеоматеріал, 
списки учасників завжди доступні.

ecohike.globallogic.com

http://www.youtube.com/watch?v=89J8oUu87PY
http://ecohike.globallogic.com/


Наші партнери



Сувенірна
продукція

● футболки
● кепки
● еко-пляшки
● стікери
● еко-сумки
● блокноти
● піни
● світловідбивні наліпки
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Станьте партнером 
EcoHike

Зробимо Україну чистішою разом!



EcoHike 
BrandBook



Download

https://drive.google.com/drive/folders/16HambE7jHo4ReSvRUIBuIzxt_cB9q_Mh?usp=sharing




Завантажити брендовані матеріали

Відео Постери Діджитал 
матеріали

Лого

https://drive.google.com/drive/folders/1Oq4WblgpcswbMybUUuMIyhGnF2Qj8Nw6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V-oFbGBTJCQolG3UNCgV-A5DAsblArC0
https://drive.google.com/drive/folders/16HambE7jHo4ReSvRUIBuIzxt_cB9q_Mh?usp=sharing


Правила EcoHike

Застосунок EcoHike призначений для встановлення на вашому мобільному пристрої. Це 
програмне забезпечення (мобільний застосунок), що надається вам компанією GlobalLogic Inc., 
1741 Technology Drive, Suite 400 San Jose CA 95110, Сполучені Штати Америки ("GL").

GlobalLogic розробила цю програму для того, щоб сприяти благополуччю громади та 
допомагати зробити наше довкілля чистішим та безпечнішим.

EcoHike призначений виключно для українського ринку та має використовуватися на території 
України.

Виключні права на EcoHike та контент, доступний на EcoHike, зокрема авторські права, 
торговельні марки, найменування EcoHike, їх графічні елементи, права на програмне 
забезпечення та бази даних, захищаються законодавством і належать GlobalLogic або 
юридичним особам, з якими компанія уклала угоди.

Читати більше:  https://www.globallogic.com/ua/privacy-policy-ecohike/

https://www.globallogic.com/ua/privacy-policy-ecohike/


Якщо ви хочете скористатися EcoHike, 
ви повинні:

● завантажувати EcoHike лише з офіційних джерел;

● надавати в реєстраційних формах лише правдиві, актуальні та всі необхідні дані під час 
створення профілю та оперативно оновлювати дані;

● використовувати послуги та функціональні можливості, надані GlobalLogic, таким чином,             
щоб це не заважало функціонуванню GlobalLogic або EcoHike;

● використовувати послуги та функціональні можливості, надані GlobalLogic, таким чином,            
щоб це відповідало чинним законам, положенням цих Регламентів, а також звичаям та правилам 
соціальної згуртованості;

● використовувати послуги та функціональні можливості, надані GlobalLogic таким чином,         щоб 
не створювати незручності для інших користувачів та для GlobalLogic;

● не надавати доступ та не робити публічним будь-який контент, заборонений чинним 
законодавством, зокрема вміст, що порушує авторські права третіх осіб або їхні особисті права.



Сторінка EcoHike 

https://www.globallogic.com/ua/key-projects/ecohike


Контакти команди
маркетингу:

Iryna Mud
iryna.mud@globallogic.com 

ecohike@globallogic.comecohike.globallogic.com

http://ecohike.globallogic.com/

