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Я ще не встигла замовити каву, коли хмарність непевності, привиди коСаша Трегуб озвучив: «А давай на- лишніх синдромів та страх публічно
решті зробимо друкований журнал?». облажатися.
Мушу зазначити, що ідея друкованого журналу переслідує Телеграф
уже давно: ходять легенди, ширяться
чутки та багатозначні натяки. Але
весь час чогось не вистачало: то
грошей, то часу, то надійних партнерів. Цього ж разу нам стало мужності та ресурсу все це знайти.

Ми, звісно, захотіли це все обговорити. Чим живе український дизайнер: що він про себе думає, чим
пишається, від чого ховається? Що
таке український дизайн: чи впізнаємо ми його серед інших? Чи існує
він взагалі, і чи потрібно, щоб він існував? Чи ми просто вкотре носимось із непроханим на рівному місТож за 40 секунд ми вже думали, ці патріотизмом, аби відчути себе
кого запросити в команду друкова- важливішими, ніж ми є?
ного Телеграфу.
Чи так необхідно знати відповіді на ці
На команду лягла місія вселенської питання? Не факт. Але озвучувати їх
відповідальності: створити перший, важливо. І Телеграф існує, щоб це роунікальний, друкований номер Те- бити. Тому ми присвячуємо цей перлеграфа обмеженим тиражем. І ми ший, унікальний та ексклюзивний
його створили! І це мало не диво. номер думкам та мріям українських
Звичайнісіньке буденне диво, як і дизайнерів з усього світу. Адже Тебудь-який втілений у життя сміли- леграф створений для них.
вий задум.
Українська креативна спільнота
сповнена сміливими задумами (різної
міцності, так). І знаходить у собі відвагу їх реалізовувати. Крізь мінливу
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ОЛЕКСАНДР ТРЕГУБ,
ЗАСНОВНИК ТА КЕРІВНИК
ШКОЛИ PROJECTOR, ВИДАВЕЦЬ
TELEGRAF.DESIGN
Я зайшов у дизайн з чорного входу.
В ті часи професія не була овіяна
сьогоднішньою романтикою. Дизайнерів не нагороджували титулами,
не запрошували в ради директорів. Вірите чи ні, тоді ще навіть не
було Behance (але динозаври вже
вимерли).
І так, ми копіювали. Всмоктували
все візуально нове та цікаве. Намагалися, використовувати знайдене
у власних проєктах — збираючи цілісності з вражень від подразнення
візуальних рецепторів.
Не обтяжені традицією, догмами
та правилами (часто ми їх просто
не знали), ми були відкриті до нового. Нове було нормою. Відсутність
сильної традиції не давала переваг,
що мали в той час інші дизайнери.
Та ми і не мали кордонів. Ти можеш
бути яким завгодно — настільки
пластичним, наскільки розтягнешся. Збирай найкраще з усього світу.
Обмеженням є лише ти.

нські продукти в топах App Store.
Українські дизайнери грають не
останні ролі в розробці глобальних
продуктів. Ми вже не провінція, що
вічно позаду, а цілком пристойні
гравці.
Чи під силу нам тримати темп далі?
Думаю, так.
Ми відчули, що можемо працювати на рівні із західними колегами.
Амбіція має штовхати нас далі. Ми
можемо бути не просто на рівні,
а дивувати світ. Бо перевага завжди на боці того, хто встановлює
вищу планку.
Також нам варто шукати своє місце
на шкалі минуле — майбутнє.

На жаль, історія українського дизайну не зберегла сильної традиції
і ми не можемо стояти на  плечах.
Та забутими залишилися чудові
експериментатори, яких ми перевідкриваємо сьогодні. Фундамент
вже підготовлений, треба лише
Якби мене тоді запитали, чим є украї- звернути на нього увагу.
нський дизайн, я би не зрозумів запитання. Сьогодні, здається, ми до- Не маючи жорстких обмежень миросли до того, щоб його ставити (та нулого, ми можемо віддатися майне факт, що вже готові дати відпо- бутньому. Історія українського дизайну створюється зараз. Саме
відь).
зараз. Її творите ви. Відчуйте в себе
На початку кар'єри я відчував ук- амбіцію робити круті продукти,
раїнський дизайн як периферій- розширте світогляд і вкладіться в
ний та другорядний. Несформовані майбутнє.
смаки замовників, слабкі процеси
в індустрії, майже відсутня освіта. Тоді контури українського дизайну
Все, що ми могли робити, — бігти за стануть виразнішими. І можливо,
світовими трендами, що приходили тоді ми сформулюємо не тільки задо нас із підступною затримкою.
питання.
Сьогодні все зовсім не так. Українські агенції та студії беруть перші
місця в світових рейтингах. Украї-

17

TELEGRAF
INTRO
2021

ОЛЕНА ЗАНІЧКОВСЬКА —
СПІВЗАСНОВНИЦЯ, ОДНА
З ТРЬОХ ПАРТНЕРІВ-ВЛАСНИКІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ДИЗАЙНАГЕНЦІЇ ЦИФРОВИХ
ПРОДУКТІВ
THE GRADIENT.
Агенція існує вже п’ять років, і майже весь  портфель клієнтів — це
іноземні компанії широчезної географії: від Штатів і Європи до арабських країн і Гонконгу. The Gradient
вибивається зі стереотипного Уявлення про українську компанію, яка
працює на аутсорсі: агенція ставить
високі ціни, обирає довгі складні
проєкти та має офіс у Нідерландах.

тактує з одним зі співзасновників,
і окрім романтичного періоду, коли
всі один одному говорять, які вони
класні, він отримує відповіді на конкретні технічні запитання про свій
продукт.

В нашій агенції партнери ведуть
проєкти — фізично роблять частину роботи руками чи головою (як
вже виходить). Звісно, проблема у
Олена розповіла про особливості тому, що це погано масштабується,
роботи з іноземцями, про важли- але це дуже круто працює на
вість власного бренду для агенції та якість — і продажів, і результату.
про своє бачення, як ринку українського дизайну подорослішати.
По-друге, ми напевно знаємо, що
агенцію продають круті кейси.
Як ви продаєте іноземцям?
Якщо агенція зачепилася за одного
клієнта на якомусь ринкові чи розНас у The Gradient троє партнерів: робила певний тип рішення —  поОлег Гасьошин, Денис Скрипник та я. чинають рекомендувати, і клієнти
Все своє свідоме життя ми працюва- з цього ринку починають шукали у великих IT-аутсорсах з інозем- ти агенції, які мають релевантний
ними клієнтами. З великими, склад- досвід в їхньому регіоні. Особливо
це працює з арабськими країнаними, зі списку Fortune 500.
ми, де бізнес-процеси дуже спеМи мали гарний бекграунд для ро- цифічні, потрібно враховувати нюботи з іноземцями і не знали, як анси арабської мови тощо. Коли ж
може бути по-інакшому. Відповідно, на досвід роботи на ринку наклаколи започаткували свою агенцію, дається ще й досвід у потрібному
ми просто наслідували знайому домені чи типі рішення — це комбо.
нам модель. За п'ять років власної
справи адаптували  до нашої біз- Наприклад, ми розробили рішення
нес-специфіки.
для трейдингу інвестиційній компанії із Саудівської Аравії. Наступні
По-перше, ми практикуємо так клієнти, які хотіли зробити щось на
звані consultative sales. Продажа- арабському ринку, вже розуміли,
ми та залученням клієнтів займа- що ми маємо експертизу і нам не
ються партнери агенції. Тобто вже потрібно все пояснювати із самого
на першому дзвінку клієнт кон- початку.
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Часто до українських компаній звертаються за дизайном, очікуючи на
дешевше рішення. У вас же доволі
високі ціни. Як ви себе позиціонуєте?
З кожним роком запитів до нас із
очікуванням дешевшої ціни, бо ми
з України, помітно меншає.
Ми зміцнюємо свій бренд, накопичуємо релевантні кейси, на Clutch
часто написано, в якому ціновому
діапазоні ми працюємо. У нас є логотипи клієнтів певного рівня (серед
яких Philips, Daimler, Quatar Airlaines).
Відвідавши наш сайт, клієнт, швидше за все, зрозуміє, що наші послуги не коштуватимуть дешево.
Це — питання бенду.

До того ж сама по собі ціна — це фактор маркетингу. Адже коли ви ставите
занадто низьку ціну, клієнт сприймає
 як «дешево, бо неякісно». Якщо ви
даєте зрозуміти, що це дорого, адже
буде класний результат, бо це вивірений процес, а в команді працюють
сінеори, — це зовсім інша справа. Ми
мали досвід, коли підняли ціни — і
наші продажі суттєво зросли. Так,
одна категорія клієнтів, які хотіли маленькі дешевенькі проєкти, відвалилася. Але натомість прийшли ті, з
якими нам цікаво і яким цікаво з нами.

А потім стався коронавірус. І от
нещодавно ми ще раз підвищили ціни. Зараз ринок переживає
постковідний бум: кількість вхідних запитів перевищує можливості ринку. Бізнес притримував гроші, а тепер зрозумів, що
у цьому всьому треба вчитися
жити, до того ж усім потрібно йти
у діджитал.
Чи маєте плани створювати спільні
продукти з іноземними партнерами?
Що для цього потрібно?

Ми не боїмося говорити про рейти
на першому колі. Якщо клієнт чутливий до ціни, це краще обговорити
на бе́резі. Коли під час знайомства
ми розповідаємо про агенцію, то
відразу розповідаємо і про ціни та
наш підхід до ціноутворення. Відповідно, якщо клієнт не готовий до наших цін, він одразу повідомляє нам
про це. Трапляється, що для клієнта наші послуги задорогі, але він
готовий погодитися на вищу ціну,
бо розуміє, що отримає вищу якість.
Якщо ж не готовий, то ні ми, ні клієнт не витрачаємо часу.
На початку в нас відбулася дуже
повчальна історія з ціноутворенням. Ми відкрилися і вирішили, що поставимо відразу високі ціни. Бо ми ж такі класні. На
перших же контактах із першими трьома клієнтами нам прозоро натякнули, що наш прайс,
м'яко кажучи, не виправданий: у
нас немає портфоліо і взагалі-то
ми лише місяць на ринку.
Тож потім перші роки два наша
агенція працювала на портфоліо, як студент на заліковку. Наші
ціни були на середньоринковому
рівні, а інколи й нижчі. Коли ж
з’явилися хороші кейси і нам вже
потрібно було відсікати слабкі запити, ми зробили досить сильний
ціновий стрибок. Потім ще один —
і він нам приніс класних клієнтів.
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Безумовно, ми хочемо створювати
свої продукти. І вже мали досвід
коінвестменту з одним із наших іноземних клієнтів. Цей досвід був невдалим, що насправді дуже добре,
бо інакше ми ще тоді подумали б,
що вміємо робити продукти.
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Наразі питання просто в ідеї. Деяким клієнтам ми відкрито говоримо, що готові інвестувати у продукти. Коли клієнти стають партнерами — це дуже ресурсна, як на
мене, історія. Але це мають бути
два окремі бізнеси, інакше вийде
безлад і шизофренія. The Gradient
не може почати паралельно і надавати сервіс, і робити продукти: це
шлях в нікуди. З продуктом потрібно відкривати нову компанію, в яку
ми можемо реінвестувати певну
свою експертизу. Плюс ми розглядаємо продукт як додаткову
можливість для залучення нашої
команди: якщо або коли хтось захоче перейти із сервісного бізнесу
в продукт, то він у нас вже буде.

Тим часом зараз ми дуже активно
думаємо відкривати офіс у Києві. Бо
якщо плануємо нарощувати кількість українських клієнтів у портфелі
(їх у нас поки що двоє), то бізнесу
більше все ж там.
Чи відчуваєте ви конкуренцію з
українськими дизайн-студіями, які
теж працюють на аутсорсі?
В Україні є дуже класні студії й
агенції. Але ми, чесно кажучи, не
слідкуємо за тим, що випускають
наші конкуренти з України. Ми спостерігаємо за списком іноземних
агенцій, в один ряд з якими хочемо
потрапити. За останні два роки The
Gradient у трьох із цих агенцій вже
тричі вигравала тендери.

The Gradient має офіс у Нідерландах.
Розкажіть, чим допомагає україн- І це зовсім не пиха. Український риській компанії представництво за нок насправді ще дуже молодий,
у нас слабка експертиза. Тоді як
кордоном?
Штати, Британія, Європа мають абЯкщо подивитися на частку прода- солютно інший рівень досвіду та й
жів через наш офіс у Нідерландах, взагалі інше дизайнерське середото вона смішна. Це історія не про вище, навіть візуальне. Якщо прагшалений бізнес, а про маркетинг немо підвищувати свій рівень, нам поі, знову ж, про рівень бренду.
трібно конкурувати не поміж собою.
Але дуже важливо, що за офісом
в Амстердамі в нас стоять реальні
голландські люди (наші партнери,
котрі колись зверталися до нас із
запитом як клієнти), що це не просто куплений номер телефону.

Я б сказала, що в Україні зараз просто шалена конкуренція за людей.
Тут усі конкурують із усіма: і продуктові компанії, і студії, й аутсорси, й рекламні агенції. І ця конкуренція нас непокоїть значно більше,
ніж конкуренція за клієнтів. Усі на
ринку мають одну спільну проблему — брак кадрів, рівень цих кадрів
та швидкість росту ринку кадрів
проти росту попиту.

Було декілька випадків, коли нам
цей офіс став у пригоді на етапі тендерів. Деякі з них The Gradient виграв лише завдяки тому, що навпроти графи «європейська юридична
адреса» стояла галочка. Хоча ми Завдяки чому український ринок
завжди напряму артикулюємо, що може піднятися до рівня країн, які
є українською агенцією з офісом в вже мають сформовану експертизу?
Амстердамі й аж ніяк не навпаки.
У нас дуже цікавий ринок. Є речі,
У нас є величезне бажання відкри- які нам вдаються дуже добре. Навати такі представництва в інших приклад, у цифровому банкінгу ми
країнах. І до коронавірусу ми мали всіх випередили. Якщо поїхати в Нівеликі плани на Лондон, придивля- меччину, треба буде добре посталися до Берліну. Розуміємо: якщо ратися, щоб заплатити з телефохочемо рости й експертно, й за ці- ну, а ми в Україні цього не цінуємо.
ною, то на нас чекає невелика кім- Також у нас є бізнеси, які реально
натка в Брукліні. Але коронавірус розуміють необхідність цифрової
наші плани перекреслив, і вони від- трансформації, що теж великий
кладаються до нормалізації ситуації. плюс. Але є сфери, в яких ми дуже
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