


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.



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенда у виставковій зоні (3х2 м). 
Це порожня площа без стін з бетонною підлогою, яку ви 
можете облаштувати на свій розсуд або орендувати для неї 
одну із запропонованих далі конструкцій

o надання 5 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

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

Необлаштоване місце для 
розміщення 
стенда 3х2 м
Вартість пакета: 

27 000 грн



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенда у виставковій зоні (3х2 м). 
Це порожня площа без стін з бетонною підлогою, яку ви 
можете облаштувати на свій розсуд або орендувати для неї 
одну із запропонованих далі конструкцій

o надання 5 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

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

Необлаштоване місце для 
розміщення 
стенда 6х2 м
Вартість пакета: 

50 000 грн



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенда у виставковій зоні (3х6 м). 
Це порожня площа без стін та сусідів з бетонною підлогою, яку 
ви можете облаштувати на свій розсуд 

o надання 20 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

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

«Пів острова» – необлаштоване 
місце для розміщення стенда 
3х6 м (18 кв.м)
Вартість пакета: 

65 000 грн



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенда у виставковій зоні (6х6 м). 
Це порожня площа без стін та сусідів з бетонною підлогою, яку 
ви можете облаштувати на свій розсуд 

o надання 20 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

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

«Острів» – необлаштоване 
місце для розміщення стенда 
6х6 м (36 кв.м)
Вартість пакета: 

130 000 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 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



Якщо у вас немає можливості самостійно роздавати свою 
поліграфію на івенті, вкласти їі в сумку ви не встигли, а 
запропонувати щось цікаве нашим учасникам все ж таки 
хочеться, то можна розмістити вашу поліграфічну 
продукцію на двох наших стійках реєстрації, щоб 
учасники мали можливість брати їх самостійно.
Спрацює тільки в тому випадку, коли там буде 
запропоноване щось дійсно корисне, а не просто 
розповідь про вашу компанію.

Ваші роздаткові матеріали 
на стійці реєстрації
Розмістити свої матеріали можуть лише 5 компаній

Вартість пакета: 

8 000 грн



Усі наші 13000+ учасників отримають сумку з матеріалами.

Пакет передбачає:

o розміщення роздаткових матеріалів у сумці учасника  (1 вид 
поліграфічної продукції, до 100 г)

o надання 4 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

Розміщення роздаткових 
матеріалів у сумці учасника
Вартість пакета: 

8 000 грн



Ваші промоутери зможуть працювати протягом дня у 
виставковій зоні, роздаючи продукцію або проводячи 
анкетування.

До пакета входить:

o робота двох промоутерів

o  надання 4 квитків на конференцію 

o знижка 30% на квитки

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

Ваші промоутери на виставці
Вартість пакета: 

8 000 грн



Ваша акція на стенді (за умови наявності стенда), 
оголошення про проведення акції зі сцени в усіх залах в 
оговорений час або попередня розсилка учасникам 
узгодженого тексту.

Акція на стенді

Вартість пакета: 

10 000 грн



Розмістити свої конструкції можуть лише 2 компанії

Ваша габаритна 
конструкція на вулиці

Вартість пакета: 

10 000 грн



З усіх питань звертайтеся:
Катерина Царегородцева

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




