
 

 

МЕТТ ЛАВ:  

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОБРУ СПРАВУ! 

Метт Лав (Matt Love) є директором MTV EXIT, найбільшої у світі 

кампанії з боротьби проти експлуатації та торгівлі людьми. MTV 

EXIT охопив десятки мільйонів людей по всьому світу за 

допомогою своїх інноваційних крос-платформних кампаній, 

використовуючи силу музики та розважальних заходів, щоб 

освічувати молодь про проблему торгівлі людьми. 

Привілейований доступ та співпраця MTV EXIT зі знаменитостями 

допомагає побудувати сильний взаємозв’язок та донести цю 

глобальну проблему до молоді.  

Як директор MTV EXIT Метт Лав управляє розвитком, виробництвом та розповсюдженням всіх 

ефірних програм, включаючи документальні, анімаційні та короткометражні фільми, музичні 

кліпи та соціальну рекламу, а також за онлайн-активаціями та публічними заходами, такими 

як: музичні концерти, національні молодіжні форуми та виїзні презентації, фокусуючись при 

цьому на навчанні спільнот, які перебувають в зоні ризику.  

Метт приєднався до MTV EXIT у 2008 році після 4 років роботи в медіа індустрії Таїланду. Він 

був ведучим та продюсером популярного туристичного телешоу «Місце призначення – 

Таїланд». Родом з Сіднею, Метт – кваліфікованим австралійський юрист. Проживши 7 років в 

Бангкоку, він поглибив свої знання і досвід в юриспруденції та на телебаченні Азії. 

Лідерство Метта у кампанії також передбачає стратегічну співпрацю з місцевими урядовими 

та неурядовими організаціями, освітніми закладами та спільнотами по розробці 

інформаційно-просвітницьких програм для молоді, щоб надати їм можливість створювати та 

проводити послідовні кампанії для своїх однолітків далі у своїх країнах. Інші зусилля щодо 

зміцнення зв'язку з молоддю включають локалізацію міжнародних кампаній та залучення 

місцевих знаменитостей. 

Використовуючи силу бренду MTV, місія MTV EXIT – зробити внесок в подолання проблеми 

торгівлі людьми через розробку та впровадження інноваційних ефірних програм, заходів та 

онлайн активностей, котрі допоможуть молодим людям приймати поінформовані рішення. 

Запроваджений у 2004 році MTV EXIT провів 38 освітніх концертів «MTV EXIT Live» у 18 країнах, 

які донесли ключові повідомлення щодо безпечної міграції до понад 800 000 людей. Більше 

87 000 000 людей бачили програми MTV EXIT по ТБ, і ще тисячі взяли участь у понад 200 

громадських заходах.  

Для отримання більш детальної інформації відвідайте сайт www.MTVEXIT.org. 


