
DIGEST
КВІТЕНЬ 2020

STAY AT HOME ADDITION
1 ЧАСТИНА



VISA | DIGEST 2

На квітень масові заходи скасовано, але Visa піклується 
про ваше дозвілля й не дасть засумувати! Онлайн-курси, 
можливість відвідати оперу та театр, не виходячи з 
дому, віртуальні музеї та галереї — ми зібрали найкращі 
можливості stay at home квітня! Незважаючи на те, що 
офлайн-світ зупинився, онлайн відбувається стільки 
всього цікавого, що ми вирішили у квітні випустити 
дайджест двічі! 



VISA | DIGEST 3

ВІДЕНСЬКА ОПЕРА

ОПЕРА
Найвідоміші опери світу відкрили безкоштовні доступи до трансляцій 
вистав. Чудова нагода запланувати вечір у компанії прекрасної музики.

БАВАРСЬКА ОПЕРА

Баварська опера зачинена до 19 
квітня. Зате ви можете переглядати 
вистави у записі. Ознайомитися із 
розкладом можна на сайті

Щодня на платформі безкоштовно 
транслюються записи минулих 

вистав. Онлайн-програма 
максимально відповідає афіші 

опери на березень-квітень.«
«

http://staatsoper.de/stream
http://staatsoperlive.com
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ПАРИЗЬКА ОПЕРА
До 3 травня Паризька опера 
відкрила вільний доступ до 
трансляцій вистав. З розкладом 
можна ознайомитися на ФБ-
сторінці, де, власне, і відбуваються 
трансляції.

Розклад на квітень:

• “Севільський цирульник”, 6-12 
квітня;

• “Присвята Джерому Роббінсу”, 
13-19 квітня;

• “Казки Гофмана”, 20-26 квітня;

• “Кармен”, 27 квітня - 3 травня;

• Цикл концертів з музикою 
Чайковського, 17 березня - 3 
травня.

МЕТРОПОЛІТЕН-ОПЕРА

Метрополітен-опера з 16 березня 
запустила  Nightly Met Opera 
Streams  - безкоштовну серію стрімів 
вистав Live in HD. Ознайомитися із 
розкладом можна на сайті

«

«

https://www.facebook.com/operadeparis/
https://www.facebook.com/operadeparis/
http://metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure
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CIRQUE DU SOLEIL

Вистави Cirque du Soleil — 
завжди окремий вид насолоди 
й виру емоцій! Тепер ви можете 
переглядати записи вистав і 
затамовувати подих від побаченого 
на сайті«

http://cirquedusoleil.com/cirqueconnect
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«ARZAMAS.ACADEMY

Проект, присвячений історії 
культури. Тут ви дізнаєтеся 
більше про літературу, мистецтво, 
історію та про всі цікавинки, що 
існують у світі

ОНЛАЙН-КУРСИ

PROMETHEUS
Медійна грамотність, курс із 
підприємництва, англійська мова 
для бізнесу — на платформі 
масових відкритих онлайн-
курсів  ви точно знайдете, чому 
повчитись!
 

BRAND FATHER 

Засновник одного із найбільш 
популярних курсів із розвитку 
бренду Андрій Федорів відкрив 
безкоштовний доступ для всіх 
охочих.

«

«

Карантин — чудова можливість для саморозвитку! Навчайтеся онлайн, 
вивчайте мови та покращуйте свої професійні навички.

https://arzamas.academy/
https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCKk1NczxrN2YoJDvjKpKVGw
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«

КУРС ПРО НАТУРАЛЬНЕ ВИНО 
ВІД ГОЛОВНОГО СОМЕЛЬЄ 
GOODWINE
Головний сомельє GoodWine 
та Openmind Academy зробили 
безкоштовний курс для всіх, 
хто хоче поповнити домашню 
колекцію якісним вином чи 
підібрати винну карту для 
власного закладу.
 

КУРС ПО РОБОТІ З YOUTUBE 
ВІД АНДРІЯ ШАТИРКА

Якщо ви ще не розібралися, 
як просувати бізнес чи 
персональний бренд 
через YouTube — у вашому 
розпорядженні 22 уроки, 19 
запрошених спікерів і 38 годин 
контенту. Курс доступний за 
посиланням

ОНЛАЙН-ІВЕНТ 
PR-МАРАФОН VOPREKI

 
Очевидно, що старі підходи 

до комунікації бізнесу вже не 
працюють. Спеціалісти із Планета 

Кіно, Intertop та інших топових 
компаній поділяться піаром 
Vopreki. А самі організатори 

додали заходу максимальний 
ефект присутності із відео-чатами 

зі спікерами та нетворкінгом.

«

«

https://openmind.academy/courses/supernatural/pet-nat-wine
http://shatyrko.com/forpeople
http://prmrfn.mmr.ua
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«
RAKETA

У Києві, Дніпрі, Харкові, 
Львові та Одесі працює 

доставка Raketa. Клієнтам 
відображається меню 

ресторанів-партнерів у 
радіусі 3 км, а замовлення 

буде доставлено менш ніж 
на годину і безкоштовно.

ДЕ ЗАМОВИТИ ЇЖУ?

GLOVO

Glovo працює у звичайному 
режимі, але у зв’язку з 
посиленими заходами безпеки, 
сервіс ввів безконтактну доставку. 

«
Супермаркети, служби доставки та ресторани to go адаптуються до 
нових реалій.
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ZAKAZ.UA
Замовляйте доставку із 
супермаркетів Фуршет, Metro, 
Novus, Ашан і Мегамаркет. Робіть 
замовлення на сайті, пишіть список 
покупок та отримуйте замовлення 
під двері у зручний для вас час.

«

UBER EATS

Для безпеки користувачів 
сервіс Uber Eats запустив 

безконтактну оплату. 
Замовляйте їжу з улюблених 

ресторанів (в Києві сервіс 
працює більше ніж з 200 

закладами) та бережіть себе.
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STARENKI

Зараз особливої допомоги 
потребують пенсіонери. Visa 
разом із благодійним фондом 
«Старенькі» та службою 
доставлення Raketa запустила 
ініціативу доставлення 
продуктів харчування людям 
літнього віку.

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

«
«

БЕЗКОШТОВНІ ПОЇЗДКИ ДЛЯ 
МЕДИКІВ

Visa та Bolt піклуються про 
медиків! У межах їхньої ініціативи 

50 гривень з кожної оплати 
поїздки на таксі Bolt карткою 
Visa нараховуються до фонду 

безкоштовних поїздок лікарів.

У цей непростий для всього світу час ми маємо триматися разом і 
підтримувати одне одного. 
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AIRBNB
Щоб скасувати бронювання, спочатку потрібно 
ввійти до свого облікового запису Airbnb. 
Звідти перейдіть у розділ «Поїздки» і знайдіть те 
бронювання, яке потрібно скасувати. Після цього 
натисніть «Показати дані про поїздку», потім — 
«Скасувати» і виберіть «COVID-19» як причину 
відмови.

Після цього господар повинен затвердити 
скасування протягом 48 годин. Якщо відповіді 
немає, врахуйте, що ваше бронювання все 
ще активне. У такому випадку зв’яжіться з 
господарем житла в чаті на сайті.

AGODA
Щоб скасувати бронювання, спочатку потрібно 

ввійти до свого облікового запису Agoda. 
Звідти перейдіть у розділ «Мої бронювання» 

і знайдіть те бронювання, яке потрібно 
скасувати. Після цього натисніть «Змінити», 
ознайомтеся з умовами. Якщо бронювання 

можна скасувати безкоштовно, ви побачите 
таке повідомлення: «На це бронювання може 

впливати поточна надзвичайна ситуація. У зв’язку 
з непередбаченими обставинами штраф за 

скасування стягуватися не буде». У цьому випадку 
ви можете скасувати бронювання самостійно без 

звернення до Служби підтримки.

ПОЇЗДКУ СКАСУВАЛИ ЧЕРЕЗ 
КАРАНТИН. ЩО РОБИТИ?
Ми турбуємося, щоб ви ні про що не хвилювалися, та підготували 
інструкцію для самостійного керування вашими бронюваннями на 
найпопулярніших ресурсах.

«

«

http://airbnb.com
http://agoda.com
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« ВOOKING

Зважаючи на ситуацію, готелі і власники 
житла йдуть назустріч клієнтам і зазвичай 
не стягують штрафів за скасування.

Щоб скасувати бронювання, увійдіть 
в особистий кабінет на сайті. У розділі 
«Бронювання» виберіть потрібне вам. Внизу 
екрана ви побачите період безкоштовного 
скасування бронювання.
Тепер ви можете його змінити або скасувати.
Зважаючи на ситуацію, готелі і власники житла 
йдуть назустріч клієнтам і зазвичай не стягують 
штрафів за скасування.
Якщо самостійно у вас не вийшло скасувати 
або змінити бронювання на цих ресурсах, 
надішліть нам ваш ваучер і ми з радістю 
допоможемо вам у цьому питанні!

З орендою авто справи йдуть інакше. Для 
того щоб скасувати замовлення, потрібно 

зв’язатися з пунктом прокату. Контактні 
дані вказані у вашому ваучері. Ви можете 

зателефонувати в пункт прокату або надіслати 
їм лист на електронну пошту.

Але навіщо все робити самостійно, коли у вас є ми! Ви просто бережіть 
себе й будьте здорові! А ми зробимо всі повернення за вас.

«

http://booking.com
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ЗНИЖКА 20 % НА ВСІ 
ПРЕМ’ЄРИ ВІД MEGOGO
Пропозиція для справжніх 
кіноманів! У разі оплати 
«Максимальної підписки» зі 
знижкою 50 % карткою Visa ви 
отримуєте знижку 20 % на всі 
прем’єри до кінця квітня.

ЗНИЖКА НА ДОСТАВЛЕННЯ ЇЖІ 
ВІД VISA Й RAKETA
Залишайтеся вдома, а ми 
потурбуємося про доставлення 
смачненького. Зробіть замовлення 
через сервіс Raketa на суму понад 
250 грн, уведіть промокод vdomasvi-
sa й автоматично отримайте знижку 
130 грн на наступне замовлення. 
Промокод дійсний до 6 травня, його 
можна використати лише 1 раз 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД VISA

«

«

«

КРАЩЕ ПІЦИ DOMINOS 
МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ ДВІ ПІЦИ 

DOMINOS
Отримайте знижку 50 % на кожну 
другу піцу, сплачену карткою Visa. 

Щоб скористатися пропозицією, 
уведіть промокод visa2020 під 
час замовлення. Скористатися 

пропозицією можна необмежену 
кількість разів. 

https://megogo.net/
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«

ВИТРАЧАЙТЕ РОЗУМНО 
РАЗОМ ІЗ ROZETKA

Оплачуйте покупки на Rozetka 
карткою Visa й отримайте 5 % на 
бонусний рахунок для вашого 
онлайн-шопiнгу. Пропозиція 
діє до 3 травня для всіх 
товарів продавця Rozetkа, крім 
алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, ювелірних прикрас, 
подарункових сертифікатів і 
продуктових наборів. Для участі 
в акції необхідно авторизуватися. 
Сума нарахованих бонусних 
гривень за один товар не може 
перевищувати 100 грн.
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НЕСТАНДАРТНІ ЗАПИТИ ДО 
КОНСЬЄРЖА ЗА БЕРЕЗЕНЬ

«

«

HALLOWEEN ПОСЕРЕД 
БЕРЕЗНЯ!

А у ще одного клієнта був 
horror-запит: знайти максимально 

реалістичний череп вівці (можливо, 
навіть справжній). Ми підібрали йому 

декілька варіантів дійсно схожих 
на череп справжньої вівці. 

КАЗКУ НА НІЧ ЗАМОВЛЯЛИ?
Іноді консьєржи стають справжніми 
чарівниками, які допомагають 
клієнтам засинати та бачити чудові 
сни. Щонеділі ми розповідаємо 
одному із наших клієнтів казку на 
ніч та впевнені: йому сняться лише 
добрі сни.
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Використовуйте час на карантині з користю, а Visa завжди 
подбає про ваш комфорт, здоров’я та безпеку!

ЗАЦІКАВИЛА КОНКРЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ
ЧИ ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ? ЗА УСІМА
ПИТАННЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КОНСЬЄРЖ СЕРВІСУ VISA.


