
К О М П А Н І Я

Business Communication

П Р Е Д С Т А В Л Я Є

ш



С Е Р В І С

Унікальний соціальний проект, вперше реалізований в Україні, 
метою якого є допомога нашим військовим, волонтерським 

організаціям та українцям, що знаходяться за кордоном
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Надати можливість людям у 
нелегкі воєнні часи зв’язатися 
зі своїми близькими і рідними 
в один клік і цілком 
безкоштовно. 

Ціль проекту:



• Допомагає людям у складних ситуаціях 
безкоштовно подзвонити своїм близьким.

• Дає можливість військовим та їх рідним 
підтримувати телефонний зв’язок один з 
одним.

• Волонтерські організації можуть не 
витрачати кошти на зв'язок та мобільний 
інтернет. 

• Переселенці зможуть без проблем 
зв’язатися з рідними.

Які проблеми вирішує?



Проект «Подзвони Своїм» корисний якщо:

• немає коштів на рахунку мобільного 
оператора зв’язку

• якість інтернету не дозволяє 
скористатися месенджерами

• дорогий роумінг для тих хто 
знаходиться за кордоном

• потрібно зв’язатися з близьким, не 
використовуючи свій номер телефону

• коли близькі не вміють або не можуть 
користуватися месенджерами

Навіщо це потрібно?



Це один із небагатьох способів для 
безпечного зв’язку на окупованих територіях, 
де не працюють українські оператори 
стільникового зв’язку або дають збій.
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Є два способи здійснити дзвінок:

Ввести свій номер телефону і номер 
того, кому необхідно зателефонувати 
(з’єднання телефон-телефон)

Ввести лише номер того, кому  
телефонуємо (з’єднання комп’ютер-
телефон, потребує наявність інтернету)

Як працює?



>700 000 військових

> 4 500 000 переселенців

> 5 000 000 людей, яким допомагають 
волонтери та волонтерські організації

Наша цільова аудиторія



Універсальність – дзвінок напряму з браузера або за номером телефону.

Простота – все що потрібно, просто відкрити сайт та вписати номер. 

Можливість дзвонити за межі України – переселенці можуть дзвонити 
близьким не використовуючи роумінг. 

Шифрування даних – всі дзвінки проходять по зашифрованому каналу 
передачі даних, і їх неможливо прослухати.

Безпека – UniTalk гарантує безпеку здійснення дзвінків і даних всіх 
користувачів

Плюси технологій, 
що використовуються:



Кожного дня десятки тисяч українців та іноземних гостей 
дзвонять своїм близьким використовуючи сервіс 
«Подзвони Своїм»

Ми шукаємо різні шляхи підтримки проекту: 

• Канали трафіку, від операторів зв’язку або знижки на 
тарифікацію

• Пряма фінансова підтримка проекту

• Інформаційна підтримка проекту від ЗМІ, видавництв, 
відомих телеграм каналів і груп соціальних мереж. 

Запрошуємо стати спонсором 
і підтримати наш проект



• Ваш логотип буде розміщений на першому екрані 
з переходом на вашу сторінку.

• Unitalk зараховує всю суму фінансової підтримки 
на ваш рахунок проекту телефонії в особистому 
кабінеті. Ми гарантуємо надати послуги на 
аналогічну суму без обмежень в часі

Чим це корисно для вас?

• Ваша компанія буде асоціюватися 
з благодійністю.

• Unitalk буде розміщувати інформацію про 
проект «Подзвони Своїм» як в загальному 
проекті наших компаній і всіх спонсорів 
проекту.
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Наразі немає можливості допомогти проекту?

Розмісти посилання у своїх соцмережах.
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