
 
Вітання.  
 
Ми, Ukraine IT NOW — новий бізнес девелопмент інструмент для української IT галузі.  
Англомовний портал-агрегатор, який дає вашому потенційному клієнту повну картину про 
вашу компанію.  
Ми віримо, що шляхом поєднання контенту та максимально зручного фільтру компаній у 
нашому каталозі, потенційний партнер зможе чіткіше та правильніше скласти уявлення 
про компанію та обрати саме ту, з якою працюватиме максимально зручно та 
продуктивно.  
Сподіваємося, саме вашу) 
 
Ukraine IT NOW створений командою медіа та айті фахівців. 
Ми вболіваємо за розвиток українського IT та маємо на меті об’єднати усі IT компанії 
України на нашій платформі, забезпечивши їм можливість промоції на ринку потенційних 
клієнтів.  
В перспективі, ми хочемо стати основним інструментом для іноземців, що шукають 
партнерів в IT галузі України.  
 
Раді вам повідомити, що Ваша компанія уже долучилася до нашої бази компаній, 
заповнивши форму, яку ми надсилали раніше. Дякуємо, що приєдналися.  
 
Але потрібен ще один крок.  
 
Портал працюватиме як агрегатор інформації. Що це означає.  
Ваша компанія буде представлена як автор, зі своїм профілем. Відповідно усі матеріали 
будуть дублюватися я з ваших офіційних джерел і публікуватися у вашому профілі на 
ukraineitnow.com 
 
Зараз ми звертаємося за вашим дозволом використовувати ваші публічно доступні 
матеріали (статті, блоги, новини...) та інформацію про компанію, що уже була 
опублікована на ваших офіційних платформах (таких як: сайт та сторінки в соціальних 
мережах), на нашій платформі.  
 
Звісно, усі публікації ваших матеріалів на ukraineitnow.com виходитимуть із зазначенням 
усіх імен та прізвищ авторів, вказанням вашого веб сайту та позначенням компанії, як 
головного автора матеріалів. 



Зі свого боку, ми зобов’язуємось розглянути англомовні матеріали (статті, блоги, новини 
та ін.), що публікуються на ваших інформаційних платформах, обрати ті матеріали, які 
найбільше цікавлять нашу редакцію. А також опублікувати ці матеріали із вказанням 
авторства вашої компанії та безпосередньо імен та прізвищ авторів матеріалів, відтворити 
матеріали в оригінальному вигляді, не вносити зміни без вашого погодження, залишити усі 
посилання, вказані в оригінальних інформаційних матеріалах.  
 
Співпраця відбуватиметься на безоплатній основі.  
У випадку можливих спорів, завжди будемо відкриті до переговорів та запропонованих 
вами змін.  
 
Вболіваємо за розвиток українського IT та сподіваємося на тісну співпрацю з вашою 
компанією.  
 
Очікуємо на ваш дозвіл на співпрацю описану у цьому листі.  
 
Вашого підпису, ім’я, прізвище та посади у компанії буде достатньо щоб ми вважали такий 
дозвіл наданим нам.  
 
З повагою,  
Андрій Чемес 
Head of media ukraineitnow.com 
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____________________________________________________(назва компанії) 
 
 
____________________________________________________(посада) 
 
 
______________________________(підпис) 


