


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



Тематичні пакети

Якщо ви хочете зробити акцент на діяльності 
своєї компанії, то ми пропонуємо вам такі 
варіанти:



 
Авто-/мотопартнер
Авто-/мотопартнерами можуть стати декілька компаній

Вартість пакета:
150 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Авто-/мотопартнер»

o Розміщення стенда у виставковій зоні 6х2 метри

o Можливість розміщення 1-2 одиниці електротранспорту в 
експозоні всередині павільйону в спільній зоні для екотранспорту

o Розміщення експозиції партнера з авто або мото на вулиці перед 
входом до павільйону (2 одиниці авто або 3 одиниці мото)

o Робота 4 промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення тест-драйву на вулиці

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
учасникам заходу

o Можливість проведення акції в місці експозиції, розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o Додатковий брендинг експозиції на вулиці на розсуд партнера за 
попереднім погодженням з організаторами

o 10 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o Додатковий брендинг експозиції на вулиці на розсуд партнера 
за попереднім погодженням з організаторами

o 10 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Кар’єрний партнер
Кар’єрним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Кар’єрний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у виставковій 
зоні (3х2 або 6х2 м)

o Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Digital-партнер
Digital-партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Digital-партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у виставковій 
зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Інноваційний партнер
Інноваційним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Інноваційний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у виставковій 
зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Фінансовий партнер
Фінансовим партнером може виступити тільки одна 
компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Фінансовий партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території 
заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Гаджет-партнер
Гаджет-партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Гаджет-партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території 
заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Будівельний партнер
Будівельним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Будівельний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у виставковій 
зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Інтеграційний партнер
Інтеграційним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Інтеграційний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Авіапартнер
Авіапартнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Авіапартнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Страховий партнер
Страховим партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Страховий партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території 
заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10  квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Медичний партнер
Медичним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Медичний партнер» («Партнер здоров’я»)

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Можливість проведення первинних елементарних медичних 
досліджень

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення брендованого автомобіля швидкої допомоги 
перед входом 

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Освітній партнер
Освітнім партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Освітній партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 безплатних квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Доменний партнер
Доменним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Доменний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 безплатних квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Юридичний партнер
Юридичним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Юридичний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 безплатних квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Меблевий партнер
Меблевим партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Меблевий партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку 
до учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 безплатних квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Спортивний партнер
Спортивним партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Спортивний партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у виставковій 
зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 безплатних квитків на захід

o Знижку 30% на всі додаткові квитки

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



Marketplace-партнер
Marketplace-партнером може бути тільки одна компанія

Вартість пакета:
90 000/ 110 000 грн

Спонсорський пакет передбачає: 

o Надання статусу «Marketplace-партнер»

o Надання місця для розміщення стенда партнера у 
виставковій зоні (3х2 або 6х2 м)

o Роботу промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до 
учасників заходу

o Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o Розміщення логотипа на вкладиші в сумці учасника 
конференції

o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі 
спонсорами та партнерами

o Розміщення логотипа на брендволі

o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів 
партнерів і спонсорів 

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

o 5/10 безплатних 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




