
КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА

реалізовує концепцію краудсорсингу з 2016  року



РЕАЛІЗОВАНА ЯК
- бізнес-модель C2C, яка в процесі розвитку трансформується також 
в бізнес конфігурації до В2С і В2В.

- активне ядро учасників спільноти близько 18 000-20000 учасників ЦА.
     - практикуючі польові агрономи та фермери
     - фахівці компаній виробників ЗЗР та насіння
     - представники компаній-дистрибуторів, що працюють з
агропідприємствами та фермерськими господарствами
     - викладачі, наукові співробітники та студенти профільних внз України

Комунікаційна платформа
«СкаЖений Агроном»



Один в полі не воїн,
Один в полі агроном



Інформаційний портал - Скажений агроном - https://crazyagro.com 
Група СкаЖений агроном -
https://www.facebook.com/groups/SkagenyyAgronom/
Група Сільський механік -
https://www.facebook.com/groups/skagenyytraktoryst/
Група СкаЖений садівник - https://www.facebook.com/groups/plodysadu/
Група СкаЖений картопляр - https://www.facebook.com/groups/kartoplar
Сторінка СкаЖений агроном - https://www.facebook.com/crazyagroshop1/
Телеграм-канал - t.me/crazyagro 
Група СкаЖений маркетолог -
https://www.facebook.com/groups/agromarketyng/
Інстаграм https://www.instagram.com/crazyagro
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCJqrwzVfy3kIVYGYVYnPSeg

Канали Агроплатформи СА 



РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

ПОЛЕ НА ДОЛОНІ
Інформаційний проект для
фермерів та агрономів - обмін
досвідом між фахівцями

ВЕБІНАРНЯ НА
СКАЖЕНОМУ
Онлайн-зустрічі з профі
агрогалузі

ВІДКРИТЕ ПОЛЕ
Відмінність від проєкту 2019 року,
це більша інтегрованість запитів
спільноти СА, більша динаміка
подачі матеріалу за рахунок
суттєвої дефрагментації потоку
під запити. Один проєкт ділиться
на частини-відповіді
(хронометраж 5-15 хв.) на групу
конкретних запитань і може
складати від 3-4 до 10-12
підпроєктів. 



ЗОЛОТИЙ ХРУЩ

Рейтинговий щорічний проєкт для
визначення найактивніших 

(ЗІРОК) учасників СкаЖеного Агронома, 
а також одного МАСТАКА спільноти. 

Цільова аудиторія: учасники спільноти
СкаЖений Агроном 

Періодичність: раз на рік в січні-лютому.



ПОЛЬОВА БОРНЯ
Проведення польового випробування фіналістів КМА
Проведення онлайн випробування учасників КМА

КАРТОПЛЯНИЙ
БЛОКЧЕЙН

Концепція, заходу, підготовка
заходу, висвітлення заходу



ІНТЕРНЕТ- ВЕРШКИ

В 2020 році запущений
інформаціний інтернет-
проєкт у вигляді окремої
публікації. В публікації
розміщюються посиланя
на професійні статті і
матеріали різних
інтернет-ресурсів (сайтів
виробників, сайтів
видань, блогів 

СКАЖЕНИЙ ЗАСТУП

Об’єднання захисників
аграріїв.
Допоможемо вирішити
проблеми юридичного,
економічного,
інформаційного та
фізичного захисту

ІНФОДАЙДЖЕСТ

Постійнодіюча
інформаційна рубрика в
стрічці спільноти
«СкаЖений Агроном»
формату дайджеста
публікацій про розвиток
культур на дослідних
ділянках компанії «хххх» з
можливим включенням
інтерактивних елементів 

Нові формати співпраці



ПОЛЬОВА ВІДЕОЗЙОМКА ТА МОНТАЖ РОЛИКІВ

СПОНСОРСЬКИЙ РЕКЛАМНИЙ ПАКЕТ

МАРКЕТИНГОВИЙ КОУЧІНГ

РОЗРОБКА ІДЕЙ ТА КОНЦЕПЦІЙ РЕКЛАМНИХ ТА
ІМІДЖЕВИХ ПРОЄКТІВ

ПОСЛУГИ З РОЗРОБКИ ТА БРЕНДУВАННЯ СУВЕНІРНОЇ
ПРОДУКЦІЇ

РОЗМІЩЕННЯ ГОТОВИХ РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ

Додаткові послуги



СЕРГІЙ АНДРЮЩЕНКО

Засновник та
координатор проекту

38 098 584 95 97

ІРИНА КУШКА

Співзасновниця
проекту

38 097 002 09 25

ГАЛИНА ЗУБЧУК

Координаторка
магазину СА

38 099 515 20 14

Команда СкаЖеного агронома

сrazy.agronomist@gmail.com


