


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



Спонсорські 
пакети

Щоб зробити участь у заході максимально ефективною, пропонуємо вам 
скористатися спонсорськими можливостями та вибрати вид спонсорської участі, 
яка  найкраще відповідає вашим цілям. 



Титульний спонсор
Титульним спонсором може стати лише одна компанія

Вартість пакета: 

420 000грн

Надання статусу «Титульний 
спонсор»

o Виступ спонсора під час 
відкриття (до 3 хвилин) на 
Main Stage

o Брендинг зони реєстрації 
за умови завчасного 
погодження

o Надання місця для 
розміщення стенда у 
виставковій зоні в 
закріпленому місці біля 
головного залу                                 
(12х2 або 6х4 м)

o Логотип на бренд-волі

o Розміщення логотипа 
спонсора в кожному залі

o Оголошення про спонсора 
з головної сцени під час 
відкриття й закриття 
заходу

Прода
но!



,

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів партнерів і 
спонсорів  

o Розміщення лого на відеоматеріалах на окремій плашці на початку 
кожної доповіді

o Розміщення роздаткових матеріалів у сумці учасника (2 види 
поліграфічної продукції, до 200 г)

o Розміщення сувенірної продукції в сумці учасників

o Рекламний макет спонсора на сумці конференції 

o Розміщення логотипа на обкладинці блокнота 

o Розміщення логотипа на кожній сторінці блокнота (1 колір)

o Розміщення логотипа на бейджах учасників (за умови укладання 
договору до початку продажів) 

o Логотип з описом компанії на офіцйній сторінці заходу у Фейсбуці

o Один прояв рекламної активності з кобрендингом спонсора

o Згадка про спонсора в розсилці до учасників

o Розміщення логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua  на 
центральному банері

o Розміщення великого логотипа на сайті

o 25 квитків на захід

o Знижка 30% на всі додаткові квитки

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

o Проведення власного заходу у малому залі на 200 осіб, тривалістю до 
1 год 40 хв.

Прода
но!



Генеральний спонсор
Генеральним спонсором може стати лише одна компанія

Вартість пакета: 

360 000 грн

Надання статусу «Генеральний 
спонсор»

o Оголошення про спонсора з 
головної сцени під час 
відкриття й закриття заходу

o Виступ спонсора під час 
відкриття на Main Stage 
(до 3 хвилин)

o Надання закріпленого місця 
для розміщення стенда у 
виставковій зоні біля 
головного залу (9х2 м)

o Логотип на брендволі

o Рол-ап у виставковій зоні 

o Розміщення логотипа 
спонсора в кожному залі

o Розміщення логотипа на 
пресволі серед інших 
логотипів партнерів і 
спонсорів

Прода
но!



,

o Розміщення логотипа на відеоматеріалах на окремій плашці 
на початку кожної доповіді

o Розміщення роздаткових матеріалів у сумці учасника (2 види 
поліграфічної продукції, до 200 г)

o Розміщення сувенірної продукції в сумках учасників 

o Розміщення великого логотипа на вкладиші в сумці 
конференції 

o Розміщення логотипа на обкладинці блокнота 

o Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у 
Фейсбуці

o Згадка про спонсора в розсилці до учасників 

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Розміщення великого логотипа на сайті

o 20 квитків на захід

o Знижка 30% на всі додаткові квитки

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

Прода
но!



Спонсор залу на 2000 осіб
Main Stage, Майбутнє, Реклама 
та просування
Брендинг Main Stage, Майбутнє, Реклама та просування 

Вартість пакета: 
250 000 грн

Цей вид спонсорства дозволяє 
отримати доступ до певної  
аудиторії в залі, наприклад, 
інтернет-маркетологів, 
розробників, стартапів.

Спонсорський пакет 
передбачає: 

o Надання відповідного статусу:                      
«Спонсор Main Stage» або 
«Спонсор залу Майбутнє» або 
«Спонсор залу Реклама та 
просування» 

o Оформлення бекстейджу у 
вибраному залі в стилі 
спонсора

o Додатковий брендинг 
відповідного залу на розсуд 
спонсора 

o Надання місця для розміщення 
стенда у виставковій зоні із 
закріпленим місцем біля 
вибраного залу (6х2 м)

Прода
но!



o Трансляцію ролика в перерві між доповідями вибраного 
напряму (до 1 хвилини)

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції 

o Розміщення логотипа біля входу в зал

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Логотип на брендволі 

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів  

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами залів на початку кожної доповіді

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

o 10 квитків на захід

o Знижка 30% на всі додаткові квитки

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

Прода
но!



Спонсор залу на 1000 осіб
Digital Fun, CRM/E-commerce, 
Startups/Blockchain
Брендинг вибраного залу  з доповідями

Вартість пакета: 
200 000 грн

Цей вид спонсорства дозволяє 
отримати доступ до певної  
аудиторії в залі, наприклад, 
інтернет-маркетологів, 
розробників, стартапів.

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Спонсор 
залу …….» 

o Оформлення бекстейджу у 
вибраному залі в стилі 
спонсора 

o Додатковий брендинг 
відповідного залу на розсуд 
спонсора 

o Надання місця для 
розміщення стенда у 
виставковій зоні із 
закріпленим місцем біля 
вибраного залу (6х2 м)

 



o Трансляцію ролика в перерві між доповідями вибраного залу (1 
хвилина)

o Розміщення логотипа біля входу в зал

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші і сумці учасника конференції 

o Рол-ап у виставковій зоні

o Логотип на брендволі 

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів  

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами залів на початку кожної доповіді

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

o 10 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Спонсор залу на 700 осіб
Кібербезпека/Технології
Брендинг вибраного залу  з доповідями

Вартість пакета: 
180 000 грн

Цей вид спонсорства дозволяє 
отримати доступ до певної  
аудиторії в залі, наприклад, 
інтернет-маркетологів, 
розробників, стартапів.

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Спонсор 
залу Кібербезпека/Технології» 

o Оформлення бекстейджу у 
вибраному залі в стилі спонсора 

o Додатковий брендинг 
відповідного залу на розсуд 
спонсора 

o Надання місця для розміщення 
стенда у виставковій зоні із 
закріпленим місцем біля 
вибраного залу (6х2 м)

o Трансляцію ролика в перерві 
між доповідями вибраного залу 
(1 хвилина)



o Розміщення логотипа біля входу в зал

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші у сумці учасника конференції 

o Рол-ап у виставковій зоні

o Логотип на брендволі 

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів  

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами залів на початку кожної доповіді

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

o 10 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Спонсорський пакет передбачає: 
o Надання статусу «Спонсор зони 

відпочинку», «Relax-партнер» або 
іншого, пов’язаного з 
відпочинком, на вибір спонсора з 
обов’язковим погодженням з 
організаторами

o Надання площі 17х13 метрів 
(221 кв.м) у закріпленому місці для 
організації відкритої зони 
відпочинку для всіх учасників на 
розсуд спонсора з кобрендингом 
iForum

o Можливість розміщення в зоні 
відпочинку великої конструкції

o Можливість роботи промоутерів у 
брендованому одязі на території 
заходу (до 8 осіб)

o Можливість проведення в зоні 
відпочинку опитування, 
роздавання листівок

o Можливість проведення в зоні 
відпочинку акції та розіграшу 
призів із використанням звукової 
апаратури

Спонсор зони відпочинку
Спонсором зони відпочинку може стати тільки одна компанія

Вартість пакета: 

200 000 грн



o Додавання спеціальної пропозиції від спонсора в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість розміщення в зоні відпочинку стійок з 
промоматеріалами, рекламних щитів (до 2 кв. м вертикальної 
площі, до 5 конструкцій)

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

o Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами напрямів на початку кожної доповіді

o Розміщення роздаткових матеріалів в сумці учасника (1 вид 
поліграфічної продукції, до 100 г)

o Розміщення логотипа на вкладиші у сумці учасника

o Розміщення  логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua

o Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці

o 15 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Спонсор зони 
нетворкінгу», «Networking-партнер» 
або іншого, пов’язаного з 
нетворкінгом, на вибір спонсора з 
обов’язковим погодженням з 
організаторами

o Надання площі 15х15 метрів (225 кв.м) 
у закріпленому місці для організації 
відкритої зони нетворкінгу для всіх 
учасників на власний розсуд          

o Можливість розміщення в зоні 
нетворкінгу великої конструкції

o Можливість роботи в зоні 
нетворкінгу промоутерів у 
брендованому одязі

o Можливість проведення в зоні 
нетворкінгу опитування, роздавання 
листівок

Спонсор зони нетворкінгу
Спонсором зони нетворкінгу може стати тільки одна компанія

Вартість пакета: 

200 000 грн



o Можливість проведення в зоні нетворкінгу акції та розіграшу призів з 
використанням звукової апаратури

o Додавання спеціальної пропозиції від спонсора в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість розміщення в зоні нетворкінгу стійок з промоматеріалами, 
рекламних щитів (до 2 кв. м вертикальної площі, до 5 конструкцій)

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів партнерів і 
спонсорів 

o Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами напрямів на початку кожної доповіді

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

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника

o Розміщення  логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua

o Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці

o 15 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Спонсор 
ігрової зони», «Gaming-
партнер» або іншого, пов’
язаного з іграми, на вибір 
спонсора з обов’язковим 
погодженням з 
організаторами

o Надання площі 15х15 метрів 
(225 кв.м) у закріпленому місці 
для організації відкритої 
ігрової зони для всіх учасників 
на власний розсуд 

o Можливість розміщення в 
ігровій зоні великої 
конструкції

o Можливість роботи в ігровій 
зоні промоутерів у 
брендованому одязі

o Можливість проведення в 
ігровій зоні опитування, 
роздавання листівок

Спонсор ігрової зони
Спонсором ігрової зони може стати тільки одна компанія

Вартість пакета: 

200 000 грн



o Можливість проведення в ігровій зоні акції та розіграшу призів з 
використанням звукової апаратури

o Додавання спеціальної пропозиції від спонсора в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість розміщення в ігровій зоні стійок з промоматеріалами, 
рекламних щитів (до 2 кв. м вертикальної площі, до 5 конструкцій)

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів партнерів 
і спонсорів 

o Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами напрямів на початку кожної доповіді

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

o Розміщення логотипа на вкладиші у сумці учасника

o Розміщення  логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua

o Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці

o 15 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Кожен із нас мріє жити в зручному 

й сучасному місті, в якому всі 

рутинні процеси автоматизовані, 

складні системи тісно пов’язані 

одна з одною, а використання 

публічних сервісів зрозуміле навіть 

дітям. Це є основою концепції 

Smart City, яка успішно 

застосовується в багатьох містах у 

всьому світі.

У рамках iForum ми будуємо 

величезний прототип Міста 

Майбутнього – тематичну 

виставкову зону з інтерактивними 

стендами, де кожен учасник може 

не просто подивитися, але і 

власноруч доторкнутися, а інколи 

навіть покерувати новітніми 

технологіями, які вже зовсім скоро 

будуть оточувати нас скрізь.

Спонсор Міста Майбутнього
Спонсором Міста Майбутнього  може стати тільки одна компанія

Вартість пакета: 

160 000 грн



Спонсорський пакет передбачає:

o Надання статусу «Спонсор Міста Майбутнього»   

o Нанесення логотипа компанії на конструкцію перед входом до 
виставкової зони «Місто Майбутнього»

o Надання місця для розміщення стенду у Місті Майбутнього (6х4 м із 
зоною для активностей)

o Можливість розміщення в Місті Майбутнього стійок з 
промоматеріалами, рекламних щитів 
(до 2 кв. м вертикальної площі, до 5 конструкцій)

o Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і 
спонсорів  

o Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами напрямів на початку кожної доповіді

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

o Розміщення логотипа на вкладиші у сумці учасника

o Розміщення  логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua

o Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці

o 15 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

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



Спонсорами можуть виступити 5 компаній

Спонсор iForum

Вартість пакета: 
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 
o Надання статусу «Спонсор» 
o Надання місця для розміщення 

стенда у виставковій зоні (3х2 м)
o Розміщення логотипа на вкладиші 

в сумці учасника конференції 
o Розміщення лого на 

відеоматеріалах на загальній 
плашці зі спонсорами та 
партнерами

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

o Розміщення логотипа на пресволі 
серед інших логотипів партнерів і 
спонсорів  

o Розміщення логотипа на сайті 
www.iforum.ua

o 10 квитків на захід
o Знижку 30% на всі додаткові 

квитки
o Іменний промокод на знижку 10% 

для клієнтів та партнерів спонсора



З усіх питань звертайтеся:
Катерина Царегородцева

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




