HEALTHCARE
AND PHARMA

CONTENTS

01. КОРОТКО ПРО
НАС

02. ПОСЛУГИ І ПІДХІД
АГЕНЦІЇ

04. НАШІ ІНСАЙТИ ТА ДОСВІД У
PHARMA ТА HEALTHCARE

03. СПЕЦИФІКА PR В PHARMA ТА
HEALTHCARE

КОРОТКО ПРО НАС

11

14

робочих груп

років на ринку

47

600+

співробітників

реалізованих
проектів

КОРОТКО ПРО НАС

Newsfront PR Agency – незалежна
PR-агенція повного циклу. Наша
основна послуга – допомога в
управлінні репутацією для розвитку
та зміцнення бізнесу наших
клієнтів. Налагоджуючи контакти із
найрізноманітнішими аудиторіями,
ми сприяємо реалізації бізнес-цілей
міжнародних та локальних компаній

В портфоліо Newsfront – реалізація
великих соціальних проектів з емоційним
залученням ЦА в проблематику,
довготривале обслуговування брендів,
антикризовий PR і створення
корпоративних прес -служб для великих
компаній та корпорацій, що ведуть бізнес
у різних галузях: фармацевтичній, IT,
FMCG, фінансовій, автомобільній,
туристичній, B2B

НАШІ ЦІЛІ

Працювати з компаніями,
які входять у ТОП-10
лідерів своєї галузі

Реалізовувати масштабні
проекти, здатні змінити
Україну на краще

Робити проекти, які
цікаві нам та які будуть
нас драйвити

у

ПОСЛУГИ АГЕНЦІЇ
Комунікаційна стратегія та
планування
Ми розвиваємо інтегровані
комунікаційні стратегії, включаючи
цілі, KPI, ключові повідомлення,
інструменти та плани дій

Робота з медіа та
лідерами думок
Ми надаємо послуги прес-офісу та
забезпечуємо ваш основний
контакт із медіа

Ми створюємо та підтримуємо
вашу присутність онлайн,
включаючи керування
спільнотами та промокампаніями
в соціальних мережах

Кризові комунікації

Медіатренінги та підготовка
спікерів
Ми готуємо працівників та спікерів
до інтерв’ю в медіа та публічних
виступів

Event-менеджмент

У випадку несприятливої ситуації ми
допоможемо вам коректно
відреагувати, врегулювати
проблему, підготувати відповіді на
основні запитання та
проінформувати про це всі групи
стейкхолдерів

Social Media Marketing

Ми організовуємо та
управляємо заходами різних
рівнів: від медіабрифінгів до
повноцінних шоу та
партнерських угод

НАШ ПІДХІД

Ми починаємо розробку концепції будь-якого проекту з аналізу ситуації та
проведення медіааудиту:
Це допомагає:
01. зрозуміти задачі, які стоять перед
бізнесом
02. визначити ключові проблеми,
нагальні для ЦА
03. сформувати перелік цікавих та
актуальних тем для ЗМІ, з якими в
подальшому буде побудована
комунікація

Такий інтегрований підхід дає можливість
створювати проекти, які:
01. вирішують проблеми, актуальні для ЦА
02. мають цінність для ЗМІ з точки зору
актуальності інформаційних приводів
03. дозволяють ефективно досягати цілей
та виконувати задачі, які стоять перед
бізнесом

СПЕЦИФІКА PR В PHARMA ТА
HEALTHCARE
01. Суворі правила та обмеження, які регулюють просування
препаратів, взаємодію з лікарями і т.д.
02. Необхідність рапортування про небажані явища, згідно з
вимогами фармаконагляду
03. Використання інструментів антикризового PR (що
переважно пов’язано з особистим досвідом прийому
препаратів пацієнтами)
04. Співпраця з профільними спільнотами та асоціаціями
пацієнтів
05. Співпраця зі спеціалізованими медіа у сфері охорони
здоров’я
06. Орієнтація на персональну взаємодію із пацієнтами

НАШІ ІНСАЙТИ

За час співпраці з фармацевтичними компаніями та роботи над соціальними проектами healthcare
напрямку, у нас сформувався ряд цінних інсайтів, якими ми також керуємося під час створення
проектів та розробки концепцій:
01. емоційний посил
сильна емоційна складова дозволяє максимально залучати ЦА й у результаті може дати істотний
фідбек навіть при мінімальному використанні рекламних інструментів

02. співпраця з блогерами
для висвітлення табуйованих проблем найбільш ефективним каналом є блогери; довірчі відносини
між блогером та аудиторією допомагають руйнувати бар’єри та стимулювати обговорення інтимних
тем
03. знайомство в offline форматі
на початку будь-якого проекту важливим для подальшої побудови лояльності ключових журналістів
є особистий контакт та зустріч-знайомство зі спікерами або ініціаторами проекту

НАШ ДОСВІД У PHARMA ТА
HEALTHCARE

БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ
CORPORATE PR, ANTICRISIS PR

БХФЗ входить у ТОП-20 найбільших українських
фармвиробників. Завод першим серед
вітчизняних фармпідприємств отримав сертифікат
відповідності вимогам GMP, а також є першим та
єдиним підприємством в Україні та країнах СНД,
сертифікованим відповідно до вимог стандарту SA
8000

У 2016 році агенція почала напряму працювати з
ТОП-менеджментом заводу, вибудовуючи зовнішній
прес-офіс. Перед нами стояло завдання
сформувати імідж компанії як передового
сучасного підприємства, побудувати відносини та
налагодити взаємодію зі ЗМІ, сприяти
врегулюванню конфліктної ситуації з акціонером конкурентом

Тим не менше, все це не виходило за межі заводу,
а журналісти та споживачі вважали БХФЗ
підприємством з давно застарілими технологіями.
Ситуація також загострювалася спробами нового
акціонера, власника конкуруючого підприємства,
отримати завод

На той момент ми також прийняли рішення зробити
сміливий крок та створити одну із перших сторінок
української фармацевтичної компанії у Facebook,
розробивши айдентику та сформувавши лояльну
аудиторію читачів, високий рівень контенту для
якої підтримувався упродовж 3-х років партнерства

БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ
CORPORATE PR, ANTICRISIS PR

Упродовж 3-х років ми регулярно готували прес-релізи та коментарі експертів для профільних видань,
організовували прес-тури на підприємство, а також фото - та відеорепортажі на виробництві. Ми проводили
регулярний та оперативний моніторинг ЗМІ та реагували на публікації з негативною тональністю. Ми також
займалися просуванням перших осіб компанії, організовували з ними інтерв’ю і подавали їх кандидатури на
участь у профільних рейтингах
У результаті:
01. у 2019 році підприємство увійшло в ТОП-3 у рейтингу кращих фармкомпаній
за медіаактивністю та управлінням корпоративною репутацією
02. спроба нового акціонера отримати завод, у тому числі за допомогою
силовиків, провалилась
03. пул лояльних журналістів на сьогодні нараховує 15 осіб;
04. ключових спікерів компанії неодноразово включали в рейтинги,
серед яких «Найкращі фінансові директори України», «Inspiring 20
Women in STEM» і т.д.
05. для підприємства було організовано 2 прес-тури, прес-конференцію
спільно з Федерацією роботодавців України, ініційовано журналістське
розслідування, підготовлено 10 антикризових заяв

MERCK KGAA І СОНА -ФАРМ
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Україна сьогодні – серед світових лідерів за
рівнем безпліддя. Перед агенцією стояло
завдання не лише привернути увагу громадськості
до проблеми, але й змінити сприйняття ЕКЗ, як
штучного методу запліднення

У 2018 році агенція знайшла рішення і розробила
комплексний Всеукраїнський соціальний проект
«Почути “Мамо!”», покликаний допомогти парам
стати батьками

Ключові активності:
01. освітній діалог «Не просто TA(L)K» для блогерів та журналістів
02. розробка інформаційної online платформи pochutymamo.com.ua
03. організація online підтримки від провідних репродуктологів України
04. розробка інтерактивного тесту «Чи легкий шлях до батьківства ?»
05. спецпроекти з WAS, Promum та BZNS.media
06. організація конкурсу історій про боротьбу з безпліддям
07. організація прес-туру в клініку репродукції
08. створення соціального відеоролику
09. організація фотовиставки «Діти орхідей »
10. висвітлення проекту в ЗМІ

MERCK KGAA І СОНА -ФАРМ
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

У результаті 6-ти місяців кампанії завдяки виходам у ЗМІ на
основі підготовлених матеріалів ми охопили 3,4 млн українців.
Всього ми отримали 64 публікації про проект та проблематику
в ЗМІ, а також 50+ сторіз та 15+ постів блогерів у соціальних
мережах
Кількість переглядів відзнятого відеоролику сягнула 1,3 млн
користувачів, з яких 595 тис. – додивилися його до кінця
В рамках конкурсу «Мій шлях до батьківського щастя» ми
зібрали 46 історій та отримали більше 3000 голосів за
найбільш зворушливу
100 гостей відвідали фотовиставку «Діти орхідей» та більше
20 журналістів та блогерів долучилися до «Не просто
TA(L)K»

ARTERIUM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Цукровий діабет – це проблема, з якою сьогодні
борються більше 1,2 млн українців та ще не
менше 2 млн мають підвищений рівень цукру в
крові, а значить знаходяться в групі ризику
розвитку захворювання, але навіть не підозрюють
про це. Щоб допомогти українцям вчасно
попередити захворювання, фармацевтична
компанія Arterium запустила напрямок діабетології
і в 2016 році звернулася в агенцію по допомогу в
створенні, формуванні та закріпленні іміджу
експерта у сфері профілактики та лікування
цукрового діабету

Одним із викликів, що стояли перед нами, була
висока насиченість ринку з точки зору кількості
наявних проектів, спрямованих на допомогу в
лікуванні діабету. Таким чином, нашим завданням
було розробити не просто освітню ініціативу, але
зробити її нестандартною, щоб здивувати ЦА та
завоювати її цілковиту увагу. В результаті
народився Всеукраїнський соціальний проект з
профілактики діабету «Почни сьогодні », який
компанія Arterium продовжує активно розвивати й
сьогодні

На 1-ому етапі ядром проекту став сайт doitnow.com.ua, потрапляючи на який, користувач залучався до
справжньої відеоісторії. Все починалося з інтригуючих слів «Це твій день! Проживи його так, як умієш!».
Результат відеотесту показував, чи існує ризик розвитку діабету. Окрім цього, у користувача була можливість
записатися online на аналіз у лабораторний центр « Сінево» або підписатися на email курс від ендокринолога

ARTERIUM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

В результаті кампанії нам вдалось охопити 6,2 млн українців
online та 2,6 млн offline
У рамках проекту було проведено 2 внутрішніх заходи для
співробітників компанії (у Києві та Львові), організовано
прес-конференцію в партнерстві з провідним суспільно політичним виданням «Сегодня», проведено 2 спецпроекти з
щотижневиком «Люблю готовить» та журналом «Лиза»,
ініційовано колаборацію з популярним блогером Bad Mama,
розроблено спеціальний формат взаємодії з лікарями для
формування впізнаваності фармкомпанії, як виробника
препаратів для лікування діабету
Також вперше в Україні було запущено online -школу діабету –
Arterium Diabetes School, яка функціонує і сьогодні

BAYER

CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

З 2015 по 2016 рік ми були зовнішньою пресслужбою фармацевтичної компанії Bayer. Ми
займалися вибудовуванням лояльних стосунків зі
ЗМІ, антикризовим реагуванням та реалізацією
спецпроектів, а також організацією внутрішніх
заходів для співробітників
Навесні 2015 року компанія Bayer звернулася до
нас по допомогу в просуванні препарату
«Бепантен Плюс». У результаті народився
соціальний проект «Дитинство під знаком
плюс»

Розроблена для компанії ініціатива покликана
привернути увагу громадськості до проблеми
безпеки дитячих майданчиків, а також сприяти її
вирішенню та покращенню інфраструктури дитячих
майданчиків в Україні в цілому
За весь час проведення проекту було
відремонтовано 18 дитячих майданчиків і ще 3
побудовано з нуля

BAYER
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

В рамках проекту ми займалися:
01. організацією презентації, на якій було анонсовано
офіційний старт проекту
02. роботою зі ЗМІ
03. копірайтингом і підготовкою всіх супровідних
текстових матеріалів
04. підготовкою інфографік
05. розробкою відеороликів
06. проведенням заходів у регіонах
07. організацією медіатренінгів для спікерів проекту
В результаті роботи на основі підготовлених матеріалів
ми отримали більше 100 публікацій в ЗМІ, а за весь час
проведення проекту його підтримали більше 40 тис.
українців

CSR

STADA CIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Упродовж останнього десятиліття за рівнем
смертності від серцево-судинних захворювань
Україна є лідером серед країн Європи. Щорічно
більше 40 тис. українців страждають від інфаркту
– і це лише ті випадки, які вдалося діагностувати
При цьому високий рівень смертності також
пов’язаний з тим, що в Україні не розвинена
культура регулярних профілактичних медоглядів і
консультацій, а багато хворих просто не встигають
отримати необхідний рівень медичної допомоги. Це
особливо актуальна проблема для регіонів та
мешканців сільської місцевості

Для того, щоб актуалізувати проблему серцевосудинних захворювань, підвищити інтерес
населення до свого здоров’я, розвиваючи культуру
систематичних медоглядів для раннього виявлення
патології, спеціально для фармацевтичної
компанії Stada CIS у 2014 році ми організували
проект «Відкрий своє серце» – Всеукраїнський
освітньо-діагностичний тур

STADA CIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

У рамках проекту 1 брендована і спеціально обладнана
діагностична фура з 12 експертами – лікарямикардіологами – вирушила в тур містами України
Ми відвідали 3 міста – Чернігів, Кропивницький і Кривий
Ріг, в яких було організовано майже 2 тис. профілактичних
діагностик та спеціалізованих консультацій
Всього команда провела 240 годин роботи, які в
результаті дозволили врятувати життя реальним
пацієнтам завдяки вчасно виявленим патологіям
Більше 20 тис. інформаційних освітніх матеріалів були
поширені серед мешканців міст

STADA CIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Професію лікаря в Україні складно назвати
престижною і фактично неможливо – високо
оплачуваною. Щоденна праця цих спеціалістів
часто сприймається як щось належне та
залишається недооціненою пацієнтами
Тим не менше, лікар – це справжній герой, який у
критичній ситуації може врятувати життя людині.
Щоденно на його плечі падає тягар
відповідальності за встановлення правильного
діагнозу та підбір коректного, а головне
ефективного лікування. Це вибір, який у
майбутньому може стати вирішальним для
порятунку життя пацієнта

У 2013 році спеціально для фармацевтичної
компанії Stada CIS ми створили проект «Професія
– Лікар»
Ініціатива покликана привернути увагу населення
до роботи цих спеціалістів, їхньої ролі та праці, яку
вони щоденно виконують для покращення здоров’я
та порятунку життя пацієнтів
Проект був реалізований не лише в Україні, але й
у Казахстані, а також у Росії

STADA CIS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

В рамках проекту ми працювали зі 100 лікарями в 14 містах
України, Казахстану і Росії
Ми провели майже 20 тис. км у гонитві за унікальними
кадрами
В результаті ми відзняли 9,5 тис. фотографій, розробили та
видали 3 книги, провели 6 масштабних фотовиставок
Ми змогли створити довгостроковий інструмент, який можна
використовувати у різноманітних каналах та на різних носіях
для комунікації з усіма ЦА, підтримуючи імідж Stada CIS як
соціально-відповідальної компанії, яка турбується по розвиток
і підтримку позитивного іміджу спеціалістів охорони здоров’я

POLPHARMA
BRAND PR

У 2015 році фармацевтична компанія Polpharma
вивела на ринок новий препарат для профілактики
і лікування серцево-судинних захворювань –
«Акард»
Щоб підтримати вихід і старт продажів нового
препарату, Polpharma звернулась в агенцію за
допомогою у висвітленні та організації PR підтримки
Одним із головних викликів для нас була наявна
кількість фармацевтичних компаній-конкурентів, які
випускають препарати для лікування серцево судинних захворювань і в цілому ведуть
просвітницьку комунікацію в цьому напрямку

Щоб закріпити позиції Polpharma та їх нового
бренду «Акард», а також створити резонанс
навколо виходу препарату на ринок, ми провели
інформаційно-освітню кампанію на підтримку
проекту Polpharma «Серце, яке тебе любить.
Мозок, який про тебе пам’ятає»

POLPHARMA
BRAND PR

В рамках проекту ми обрали стратегію індивідуальної роботи
зі ЗМІ та підготували серію різних матеріалів – прес-релізи,
експертні статті, інтерв’ю з лікарем, інфографіки
Ми також організували інтерв’ю на телеканалі з
представником Polpharma
В результаті ми отримали 69 виходів у ЗМІ. При цьому ключове
посилання зі згадуванням препарату, що веде на landing page,
повністю присвячену новому бренду, було присутнє у 84%
публікацій
Загальне охоплення кампанії склало понад 2,4 млн українців

НАШ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХОДІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
НОВИХ МОДЕЛЕЙ
КАМЕР FUJIFILM
GFX50S, X100F І
X-T20
Завдання агенції:
01. Розробка концепції заходу
02. Організація усіх деталей заходу
(розміщення, кейтеринг, звук, логістика)
03. Реєстрація гостей, моніторинг результатів
та відгуків

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
СПОРТИВН ОГО
ХАРЧУВАННЯ ВІД
AM WAY X S S PO RT S
NUTRITION
Завдання агенції:
01. Підбір локації
02. Організація фуршету
03. Продакшен роздаткових матеріалів і промо-форми
04. Флористичний декор
05. Технічне і транспортно-експедиційне забезпечення
06. Робота на заході, супровід представників ЗМІ

EVA

ЛІНІЯ МАГАЗИНІВ
Організація участі у Фестивалях
“Family Day” та “Мамаслет”
6 фестивалів

“Family Day” та 3 “Мамаслет”

Завдання агенції:
01. Розробка ідеї і концепції проекту
02. Продакшен роздаткових матеріалів та промо-форми

03. Флористичний декор
04. Технічне і транспортно-експедиійне забезпечення
05. Підбір персоналу

EVA

ЛІНІЯ МАГАЗИНІВ
Премія "МАМА РОКУ"
ФІНАЛ

Завдання агенції:
01. Підбір локації
02. Виробництво нагород

03. Написання сценарію
04. Технічне забезпечення
05. Забезпечення трансферу

06. Організація фуршету

ПОСОЛЬСТВО
С Ш А В УКРАЇНІ
Організація дводенних міжнародних конференцій Tech-Camp
Kyiv (2012), TechForum for NGOs (2013), TechForum Kyiv (2015)
для Посольства США

Завдання агенції:
01. Розробка сайту та візуальних елементів
02. Дизайн, верстка та виробництво друкованих матеріалів
03. Робота з учасниками: поширення інформації про конференцію, збір та
обробка анкет, відбір і координація учасників (150 осіб)
04. Ведення сторінки у Facebook
05. Робота зі ЗМІ
06. Робота з тренерами та координація роботи перекладачів (16 осіб)

07. Забезпечення трансферу в Київ та по місту
08. Залучення спонсорів (Coca-Cola,Brown-Forman, “Оболонь”) та медіа-партнерів

ПРЕЗЕН ТАЦІЯ
W E LE DA В
УКРАЇНІ
Завдання агенції:
01. Підбір локації
02. Організація фуршету
03. Продакшен роздаткових матеріалів і промо-форми
04. Флористичний декор
05. Технічне забезпечення

06. Забезпечення синхронним перекладом
07. Робота на заході, супровід представників ЗМІ

BYH MC
Ф Л Е Ш М О Б “ІСТОРІЯ
МАЄ ЗНАЧЕННЯ”
До 76-х роковин трагедії у Бабиному Яру за ініціативою Меморіального
центру Холокосту “Бабин Яр” (BYHMC) відбувся флешмоб “Історія має
значення”
Волонтери разом із громадськими, релігійними та політичними діячами мовчки
пройшли по “Дорозі смерті” - маршруту, яким у 1941 р. рухались перші жертви
трагедії
Завдання агенції:

В результаті:

01. Запрошення журналістів

Захід відвідали 31 медіа

02. Підготовка прес-релізів

Охоплення склало 3 392 085

03. Вибір і оформлення локації

41 публікація в ЗМІ

04. Підбір волонтерів

7 сюжетів на ТБ

05. Розробка дизайну, футболок

Amway
Презентація Dermasonic
Завдання агенції:
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Вибір локації
Організація фуршету
Продакшен роздаткових матеріалів та промо-форми
Флористичний декор
Транспортно-експедиційне забезпечення
Пошук експерта дерматолога

07. Підготовка дизайну електронного запрошення для ЗМІ
08. Робота на заході, супровід представників ЗМІ

Gaggenau Cooking
Show
Завдання агенції:
01. Вибір локації
02. Організація фуршету
03. Пошук фото- та відеооператорів
04. Пошук та підбір персоналу, в тому числі, шеф-повара
для майстер-класу
05. Техніче забезпечення
06. Пошук меблів для заходу

Amway
Пробіг під Каштанами
Завдання агенції:
01. Розробка концепції заходу
02. Пошук і оренда меблів
03. Технічне забезпечення
04. Забезпечення необхідним персоналом на заході
05. Продакшен роздаткових матеріалів
06. Пошук та організація фотозйомки
07. Розробка і реалізація 2 фотозон

BASF
Прес-конференція
Завдання агенції:
01. Розробка концепції заходу
02. Підбір локації
03. Організація фуршету
04. Флористичний декор
05. Пошук та контроль роботи фотографа на заході
06. Робота на заході, супровід представників ЗМІ
07. Забезпечення синхронним перекладом

Amway Artistry
Studio
Завдання агенції:
01. Підбір локації
02. Організація фуршету
03. Технічне забезпечення
04. Пошук і оренда необхідних меблів для заходу, в тому числі,

інтерактивної конструкції
05. Забезпечення заходу витратними та сувенірними матеріалами
06. Робота на заході, супровід представників ЗМІ
07. Транспортно-експердиційне забезпечення

Amway
Viva Beauty Day & Viva Bal
Завдання агенції:
01. Підбір локації

02. Організація фотозони
03. Флористичні послуги
04. Транспортно-експедиційне забезпечення
05. Забезпечення заходу витратними матеріалами

06. Робота на заході

Amway
Презентація Double X
Завдання агенції:
01. Підбір і оренда локації
02. Виготовлення інформаційних матеріалів
03. Пошук і оренда необхідних меблів
04. Забезпечення заходу витратними матеріалами
05. Декорування заходу
06. Організація виступу колективу « Електро пінгвіни» та Лілії
Ребрик
07. Проведення фотозйомки
08. Транспортно-експедиційне і технічне забезпечення
09. Організація фуршету

.

Jägermeister
Мультисенсорна вечеря
Організація міжнародного експерименту "Ремастеринг
смаку" в Україні

Завдання агенції:
01. Підбір і оренда локації
02. Забезпечення заходу напоями

03. Забезпечення заходу витратними матеріалами
04. Організація фуршету
05. Технічне забезпечення
06. Забезпечення послідовним перекладом

07. Підбір персоналу

Air Astana
Прес-конференція
Завдання агенції:
01. Підбір і оренда локації

02. Організація фуршету
03. Виготовлення інформаційних матеріалів
04. Проведення фотозйомки
05. Флористичний декор

06. Забезпечення витратними матеріалами
07. Пошук і оренда меблів

Amway
2-денна презентація
Mixologist
Завдання агенції:
01. Оренда меблів
02. Забезпечення заходу витратними матеріалами
03. Декорування заходу
04. Організація фотозони
05. Проведення фотозйомки
06. Транспортно-експедиційне і технічне забезпечення
07. Організація послідовного перекладу
08. Організація фуршету
09. Підбір і оренда локації
10. Робота на заході, супровід представників ЗМІ

Ericson
Прес-конференція
Завдання агенції:
01. Підбір і оренда локації
02. Проведення фотозйомки
03. Організація послідовного перекладу
04. Робота на заході, супровід представників ЗМІ

НАШ ДОСВІД В S M M

GOOD NEWS IS COMING :)
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