
Участь в експозоні
«Місто

Майбутнього»



У 2019 році відбувся вже
11-й iForum!

iForum-2019, який проходив 23 травня в київському
МВЦ, зібрав рекордну кількість людей! 

13 286
відвідувачів



16 000м2
Загальна площа

8
тематичних

напрямів

6
залів



164

Кількість компаній-
спонсорів та партнерів

з рекламними проявами

118

Кількість компаній зі 
стендами в експозоні

36

Проектів у Місті 
Майбутнього

978
Площа Міста 
Майбутнього

м2



Нас підтримали
інформаційно: 80

комерційних
компаній

100ЗМІ

130п
о

н
а

д

публікацій у ЗМІ



Наш сайт відвідало:

100 000
користувачів

за весь період активності кампанії

180 000
сеансів



Соціальні мережі
Загальна кількість людей, які
вподобали сторінку Facebook
(унікальні користувачі) 

25 130
Залучені користувачі сторінки
в період лютий – травень

12 190 4 792 736

Загальне охоплення за період
лютий – травень

5 256 135
Усього показів за період
лютий – травень



Соціальні мережі

1 747
Загальна кількість людей, які
підписались на сторінку
Instagram (унікальні користувачі) 

42 038
Загальна кількість відвідувань
профілю за період
лютий - травень

4 409 Публікацій з
тегом:

#iforum



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.

Місто Майбутнього



Пакет передбачає:

 Обладнане місце для вашої компанії у виставковій зоні

«Місто Майбутнього» (3х2/6х2 або 4х3 м відповідно): 

• білі стіни Октан

• фриз із назвою компанії

• стіл – 1 шт. 

• стільці – 2 шт. 

• лампи освітлення – 2 шт. 

• розетка – 2 шт. 

• ковролін

 надання 5/10 квитків на конференцію; 

 знижку 30% на додаткові квитки;

 іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів учасника.

Оформленням стенду займається оргкомітет конференції.

Розміщення стенду 3х2/6х2 або 4х3 м
Вартість пакета: 
7 000/13 000 грн


