
 
 

є!Креатив || Website Translation  
 

Create with Ukraine 
є!Креатив, or e!Creative in English, is a not 
for profit collaboration by creatives, for 
creatives translating to “there is creative 
work”. The war in Ukraine is having horrific 
consequences, including the end to local 
demand for creative work. Read on to see 
how your brand's next creative brief can help 
to get the money into the hands of those who 
need it. 

Творіть разом з Україною 
Війна в Україні має жахливі наслідки для 
економіки країни та її громадян, серед 
яких — стрімке зниження попиту на творчу 
працю. є!Креатив — це платформа для 
співпраці між українськими 
креативщиками та європейськими 
клієнтами, створена для підтримки 
робітників творчих професій у ці важкі для 
рекламної індустрії часи. Дізнайтесь, як 
кожний наступний бріф може допомогти 
отримати гроші тим, хто їх потребує. 
 

Support Ukrainian Creatives Підтримайте українських креативщиків 

How does it work for brands? 
It's easy. Brands and startups can register on 
the ElloWorks by Talenthouse platform and 
upload a creative brief. We will recommend 
creatives via the e!Creative initiative to 
choose from. Our creatives specialize in all 
types of work including: 

Як це працює для брендів? 
Це просто. Бренди та стартапи 
реєструються на платформі ElloWorks від 
Talenthouse та створюють бріф. Ми 
пропонуємо креативщиків на вибір через 
ініціативу є!Креатив. Серед наших 
спеціалістів є експерти зі всіх видів робіт, 
а саме: 

Graphic Design 
Presentation Design 
Print Design 
Illustration & Infographics 
Digital & Social Media Content 
Photography 
Film & Motion Graphics 
and more! 

Графічний дизайн 
Дизайн презентацій 
Дизайн друкованої продукції 
Ілюстрація та інфографіка 
Контент діджитальних та соціальних 
медіа 
Фотографія 
Фільми та анімація 
І багато іншого! 



How does it work for creatives? 
To start receiving work, creatives need to 
register on the ElloWorks by Talenthouse 
platform. You'll fill in your area of expertise, 
add examples of your work or links to your 
portfolio. After these short steps, you simply 
wait for the new briefs and job offers to 
appear. 
 

Як це працює для креативних людей? 
Щоб почати отримувати роботу, 
креативщикам необхідно зареєструватися 
на платформі ElloWorks від Talenthouse. Ви 
заповнюєте сфери своєї експертизи, 
додаєте приклади своїх робіт та 
посилання на своє портфоліо. І все — 
залишилось чекати, поки з’являться нові 
бріфи та робочі пропозиції. 

How do we make sure creatives get paid 
directly? 
The fee for work is set automatically based 
on average market rates in Europe - thus 
eliminating the need for negotiation, saving 
time.  
 
ElloWorks by Talenthouse will ensure all 
payouts to creatives in the Ukraine will 
happen via SWIFT transfer within 7 days, 
breaking the commonly-known challenge in 
the industry of creatives often having to wait 
months for payment. 
 

Які гарантії того, що креативщики 
отримають оплату безпосередньо? 
Плата за роботу встановлюється 
автоматично на основі середніх ринкових 
ставок в Європі – таким чином 
виключається необхідність переговорів, 
економиться час на обговоренні гонорару. 
 
ElloWorks від Talenthouse гарантує, що всі 
виплати креативщикам в Україні 
здійснюватимуться через SWIFT-перекази 
протягом 7 днів,  таким чином долаючи 
бар'єр креативної індустрії, коли на оплату 
чекають протягом місяців.   

"We are strong, we exist and we need work." 
 
"Creative briefs from є!Креатив will enable us 
to create our own future. Our recovery is not a 
sprint, it is more of a marathon." 
 
"We are highly-qualified creatives who have 
had everything ripped away from us. We won't 
surrender." 

«Ми сильні, ми тут і нам потрібна робота». 
 
«Креативні бріфи від є!Креатив дозволять 
нам створити власне майбутнє. Відбудова 
української рекламної індустрії — це не 
спринт, а скоріше марафон». 
 
«Ми висококваліфіковані креативщики, у 
яких все відібрали. Але ми не здамося». 

Get started З чого почати 

Meet Armend. 
He'll help you get onboarded and get your 
brief online. 

Знайомтесь, це —  Арменд 
Він допоможе вам зануритись у програму 
та отримати перші бріфи онлайн.  

Helpful Links 
Helpful Resources 
 

Корисні посилання 
Ресурси 
 



- Press links 
- Logos 
- Press release 
- Social media images 
- Glossary in Ukrainian 

Посилання для преси 
Логотипи 
Прес-реліз 
Зображення для соціальних мереж 
Словник українською мовою 
 

Want to support creatives in Ukraine? 
Submit a brief 

Хочете підтримати креативщиків в 
Україні? 
Надішліть бріф  

 
 
 
 
 
 
 


