
Додаткові
можливості
та окремі опції

Стенди у виставковій зоні, промоутери, акції, 

поліграфія в пакети учасників



Участь у виставці Окрім залів із доповідями на 

iForum передбачено велику

площу для виставкової зони. 

У 2019 році в ній було розміщено

більше 163 стендів компаній.

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 стенду 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

Місце для розміщення
стенду 3х2 м

Вартість пакета: 

25 000 грн



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенду у виставковій зоні (6х2 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 10 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

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

Місце для розміщення
стенду 6х2 м

Вартість пакета: 

40 000 грн



Варіанти конструкцій
для оренди
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Місце для 
розміщення 

стенду

Варіант №1
Конструкція з виставкових білих панелей

Варіант №2
Конструкція з виставкових білих панелей 
з повнокольоровим обклеюванням
оракалом

Варіант №3
Будь-яка ваша наявна конструкція або 
ексклюзивна конструкція від одного з 
акредитованих МВЦ забудовників

Щасливий
учасник

Expo-iForum



Пакет передбачає:
• білі стіни Октан
• фриз із назвою компанії
• стіл – 1 шт.
• стільці – 2 шт.
• лампи освітлення – 2 шт.
• розетка – 2 шт.
• ковролін

Конструкція з виставкових
білих панелей 3х2/6х2 м
Вартість пакета: 

7 000/ 14 000 грн

Варіант №1



Пакет передбачає:
• білі стіни Октан
• повнокольорове обклеювання стін та фриза за вашим макетом
• стіл – 1 шт.
• стільці – 2 шт.
• лампи освітлення – 2 шт.
• розетка – 2 шт.
• ковролін

Конструкція з виставкових білих
панелей з повнокольоровим
обклеюванням оракалом
3х2/6х2 м
Вартість пакета: 

12 500/ 22 000 грн

Варіант №2



На цій площині ви можете розмістити свою конструкцію, якщо
така є в наявності та підходить за розміром. 

Також можна розглянути варіант замовлення виготовлення
індивідуального стенду, який буде враховувати всі ваші
побажання. 

Звертаємо вашу увагу, що для забудови стендів у МВЦ 
допускаються тільки акредитовані МВЦ забудовники.

Ознайомитися з актуальним списком акредитованих МВЦ 
забудовників ви можете за посиланням

Будь-яка ваша наявна конструкція 
або ексклюзивна конструкція від 
одного з акредитованих МВЦ 
забудовників

Варіант №3

https://mvc-expo.com.ua/poslugi/akreditaciya/


Усі наші 13000+ учасників отримають сумку з матеріалами.

Пакет передбачає:

o розміщення роздаткових матеріалів у сумці учасника (1 вид 
рекламної 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 стенду), 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


