


Цього року ми 
повертаємося в МВЦ

26 000м2

3 павільйони

10 тематичних напрямів

червня
16

Київ, МВЦ

16 000м2

Expo-zone

Main Stage Реклама і просування Майбутнє Інтернет-технології Кібербезпека

Digital Fun Стартапи Блокчейн CRM & Лояльність E-commerce

15 000
відвідувачів



Участь у виставці Окрім залів із доповідями на 

iForum передбачено велику 

площу для виставкової зони. 

У 2019 році в ній було 

розміщено більше 160 стендів 

компаній, у 2021 році в НСК 

більше було більше 130.

Ви можете вибрати один із 

варіантів розміщення, 

залежно від того, скільки 

місця вам потрібно для 

презентації компанії, а також 

визначитися, це повинна бути 

обладнана площа або просто 

порожнє місце, на якому ви 

зможете розмістити свою 

конструкцію.



Варіанти конструкцій
для оренди



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенда у виставковій зоні (3х2 м). 

o конструкцію з виставкових білих панелей відповідного розміру:

              білі стіни Октан

              фриз із назвою компанії

              стіл – 1 шт.

              стільці –  2 шт.

              лампи освітлення –  2 шт.

              розетку –  2 шт.

              ковролін 

o надання 5 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

o іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Облаштоване місце для розміщення 
стенда 3х2 м
Вартість пакета: 

34 000 грн



Облаштоване місце для розміщення стенда 6х2 м
Вартість пакета: 

64 000 грн

Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенда у виставковій зоні (3х2 м)

o конструкцію з виставкових білих панелей відповідного розміру:

              білі стіни Октан

              фриз із назвою компанії

              стіл – 1 шт.

              стільці –  2 шт.

              лампи освітлення –  2 шт.

              розетку –  2 шт.

              ковролін 

o надання 7 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

o іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора



Економ-формат передбачає:

o конструкцію з виставкових білих панелей 
відповідного розміру:

              білі стіни Октан

              фриз із назвою компанії

              стіл – 1 шт.

              стільці –  1 шт.

              лампи освітлення –  1 шт.

              розетку –  1 шт.

              ковролін 

o надання 2 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

o іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Промостійка – 
облаштоване робоче місце (1 метр)
Вартість пакета: 

15 000 грн



З усіх питань звертайтеся:
Катерина Царегородцева

+38-067-110-33-22
kate@iforum.ua




