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Випускники Creative Business Survival Kit 

Бренд джинсового одягу minnim 

Історія minnim почалася з ідеї створення справжніх міцних джинсів. 
Бренд виробляє обмежену кількість продуманих моделей, щоб можна 
було легко вибрати свою пару й носити її мінімум вісім років. Такий підхід 
виключає надвиробництво, допомагає купувати новий одяг рідше і 
вивільняє час для цікавіших справ. 

Магазин 3D-дизайнів CNCArtStore  

Через коронавірусну кризу та війну власники магазину 
переформатували свою студію на продакшн й почали створювати 
багатошарові 3D-дизайни й креслення для станків з числово 
програмним укравлінням. Креслення допоможе створити 3D-панно з 
дерева, акрилу, металу, картону тощо. 

Центр танцю «Грація» 

Центр танцю «Грація» було засновано у 1983 році у Слов'янську матір'ю 
Олексія, пізніше директором став сам Олексій. До 24 лютого 2022 року 
«Грація» була однією із найбільших мереж танцювальних студій в Україні 
з понад 1100 постійних клієнтів щомісяця та сімома філіями у чотирьох 
містах Донецької області. 

Майстерня вовняних виробів Ґушка 

Майстерня «Ґушка» виготовляє вироби для домашнього декору з вовни: 
килими, ліжники, доріжки, подушки тощо. Усі вироби робляться вручну 
на дерев'яних верстатах за традиційною технологією. Характерною 
особливістю є поєднання у дизайні традиційних мотивів із сучасними, 
які показують, що традиційне українське прикладне мистецтво було і 
залишається актуальним. 

https://www.facebook.com/minnimclothes/
https://www.etsy.com/shop/CNCArtStore
https://www.instagram.com/graciyadance/
https://www.facebook.com/gushka.wool/
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Студія архітектурної візуалізації HISM 

Студія створює фотореалістичні зображення для ілюстрації ідей 
урбаністів, архітекторів та дизайнерів. Працює над візуалізаціями 
предметів дизайну, житлових та комерційних інтер'єрів, будівель, 
комплексів та міст. Серед клієнтів Ryanair, Mercedes, Recom.de, Infiniti, 
Hyundai, Volvo, Volkswagen. 

Агенція креативних комунікацій Linza.agency 

Агенція креативних комунікацій з власною продакшн-студією, яка 
створює комплексні комунікаційні рішення, стратегії, рекламний і 
відеоконтент для інноваційного бізнесу, соціальних проєктів, 
комунікаційних кампаній. Відділ linza.social зосереджений на реалізації 
соціальних проєктів. 

Кінодистриб'юторська компанія KyivMusicFilm 

Кінодистриб'юторська компанія, яка показує якісне кіно про музику та 
культуру в кінотеатрах України. Нещодавно був запущений онлайн-
кінотеатр, і тепер кінобібліотека доступна з будь-якого куточка України. 

M81 Studio 

Aутсорс студія, що допомагає девелоперам створювати візуальний 
контент для ігор. Дизайн та концепт-арт персонажів, локації, анімація, 
моделювання, інтерфейси і більше. 

Агенція Ambient Event House 

Event-агенція, яка за 23 роки в event-бізнесі розробила більш ніж 2 000 
проєктів: від масштабних комерційних фестивалів, всесвітньо відомих 
виставок та лазерно-піротехнічних шоу до камерних приватних заходів. 
Агенція має в активах команду професіоналів, невичерпні креативні ідеї 
та любов до професії. 

Студія відеопродакшну Кукуруза 

https://www.facebook.com/HISM-108705061274701
https://www.facebook.com/linzzzaagency
https://www.facebook.com/KyivMusicFilm
https://www.facebook.com/m81studio/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ambient.event.house
https://www.facebook.com/KUKURUZAvideoagency/
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Студія має досвід створення відео для Amazon, контенту для каналів 
YouTube, розпакування, інструкцій, продукту, огляд відео та інше. Три 
ключові моменти, які характеризують бізнес: команда забезпечує 
комплексний супровід проекту за розумні гроші, вміє працювати, коли 
замовник просить проект якнайшвидше, команда бере на себе повну 
відповідальність за виконання проєкту. 

Давай займемось текстом 

Засновниця проєкту допомагає з написанням книг, а також пише тексти 
на замовлення. Крім цього популяризує українську мову, читання та 
створення текстів через блог з більш як 30 тисячами підписників. 

Музей у темряві «Третя після опівночі» 

Єдиний в Україні музей у темряві. В музеї проходять екскурсії, концерти 
та вечері у темряві за участі незрячих екскурсоводів та музикантів. Місія 
проєкту – зруйнувати стереотипне ставлення до незрячих, збільшити їх 
працевлаштування та доступність мистецтва. 

Видавництво «Каламар» 

Видавництво «Каламар» існує з квітня 2015 року. За цей період видано 
понад 40 книжок. Це якісні книги для дітей і підлітків провідних 
українських та світових авторів. Також «Каламар» має в своєму здобутку 
дві незвичайні книги для дорослого читача: факсимільного типу 
видання – Лицьової Біблії Клауберів 1748 року з гравюрами Йогана 
Адама Стокмана та «Гібридна агресія Росії: уроки для Європи» відомого 
українського політичного експерта Євгена Магди. 

Студія екологічної кераміки Here & Now 

У студії створюється авторська кераміка, сертифікована за екологічним 
стандартом. Власниця студії допомагає іншим підприємцям вести бізнес, 
не шкодячи природі — консультує підприємців щодо екологічного 
менеджменту і сталого виробництва. 

https://www.facebook.com/maketexts
https://www.facebook.com/0300.com.ua
https://www.facebook.com/kalamar.books.for.kids/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/HereAndNowPottery
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Креативна агенція IAMIDEA 

Незалежна креативна агенція з Києва, яка працює з 2018 року. Серед 
клієнтів є такі українські бренди як eldorado.ua, uklon, rabota.ua, varus та 
інші. 

https://www.facebook.com/iamidea.agency

