
Міжнародна спеціалізована виставка  
«ЕКСПО - 2017» 

10 червня - 10 вересня 2017 року  
м. Астана (Республіка Казахстан) 



 Тематика виставки: 
«Енергія Майбутнього» 

 Головна мета: 
Налагодження діалогу між урядами країн, неурядовими 
організаціями, компаніями та громадянським суспільством щодо 
забезпечення сталого розвитку енергетики, скорочення викидів 
парникових газів та енергоефективності.  

 Дата та місце проведення: 
•  10 червня - 10 вересня 2017 року;  
•  м. Астана, Республіка Казахстан 

 Участь візьмуть: 
•  127 країна світу; 

•  10 міжнародних організацій (включаючи ООН, IRENA тощо) 

 Очікувана кількість відвідувачів: 
• більше 5 мільйонів людей 

Загальні відомості про EXPO-2017  



Головні організатори з питань підготовки та забезпечення участі  
України в EXPO-2017 



Переваги від участі у «ЕКСПО-2017» 

 Присутність провідних світових компаній на Виставці 

 Представлення компанії міжнародним партнерам з більш ніж 127 країн світу 

 Налагодження нових зв'язків з інвесторами, експортерами, імпортерами та 
представниками міжнародних фінансових організацій 

 Можливість обміну досвідом з представниками провідних компаній   

 Участь в офіційних, ділових та культурних заходах на Виставці 

 Можливість проведення власних презентацій та ефективне розміщення презентаційних 
матеріалів  



1. Пакет «Заочна участь 1» 

2. Пакет «Заочна участь 2» 

3. Пакет «Заочна участь 3» 

4. Пакет «Учасник Виставки 1» 

5. Пакет «Учасник Виставки 2» 

6. Пакет «Учасник Виставки 3» 

Перелік партнерських пакетів для участі в EXPO-2017 

Пакети для спонсорів 

1. Пакет «Генеральний спонсор» 

2. Пакет «Спонсор» 

3. Пакет «Інформаційний спонсор» 

Пакети для учасників 



ПАКЕТИ 
УЧАСНИКІВ 



Пакет  «Заочна участь  1»  

 

1. Розміщення інформації про організацію в інформаційно-пошуковій системі (ІПС): 

 Інфрормація про організацію; 

 Опис продукта(ів); 

 Презентація організації; 

 Фото керівника; 

 Контакти.  

Вартість участі: 
3 000 грн 



Пакет «Заочна участь 2» 

1. Розміщення інформації про організацію в інформаційно-пошуковій системі (ІПС): 

- Інфрормація про організацію; 

- Опис продукта(ів); 

- Презентація організації; 

-  Фото керівника; 

- Контакти 

2. Розміщення інформації про організацію у друкованому Каталозі Розпорядника  для розповсюдження на Виставці: 

 Інфрормація про організацію; 

 Опис продукта(ів); 

 Презентація організації; 

 Фото керівника; 

 Контакти 

3. Розміщення інформації про організацію на Сайті Розпорядника. 

4. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення Виставки. 

Вартість участі: 
10 000 грн 



Пакет «Заочна участь  3» 

1. Розміщення інформації про організацію в інформаційно пошуковій системі (ІПС): 

- Інфрормація про організацію; 

- Опис продукта(ів); 

- Презентація організації; 

-  Фото керівника; 

- Контакти 

2. Розміщення інформації про організацію у друкованому Каталозі Розпорядника  для розповсюдження на Виставці: 

 Інфрормація про організацію; 

 Опис продукта(ів); 

 Презентація організації; 

 Фото керівника; 

 Контакти 

3. Розміщення інформації про організацію на Сайті Розпорядника. 

4. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення Виставки. 

5. Розповсюдження рекламної продукції організації на Виставці та збір контактної інформації від зацікавлених організацій. 

Вартість участі: 
15 000 грн 



Пакет «Відвідування виставки 1» 
Вартість участі: 

25 000 грн 1. Розміщення інформації про організацію в інформаційно-  

пошуковій системі (ІПС): 

- Інфрормація про організацію; 

- Опис продукта(ів); 

- Презентація організації; 

-  Фото керівника; 

- Контакти 

2. Розміщення інформації про організацію у друкованому Каталозі 
Розпорядника  для розповсюдження на Виставці: 

 Інфрормація про організацію; 

 Опис продукта(ів); 

 Презентація організації; 

 Фото керівника; 

 Контакти 

 3. Розміщення інформації про організацію на Сайті Розпорядника. 

 

 

 

 

 

 

4. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення 
Виставки. 

5. Розповсюдження рекламної продукції організації на Виставці та 
збір контактної інформації від зацікавлених організацій. 

6. Участь уповноваженного представника компанії у публічних 
заходах під час проведення Дня України. 

7. Відвідування загальних заходів Виставки (3 дні). 

8. Вхідні білети на Виставку (на 3 дні). 

9. Розміщення інформації про організацію – учасника Виставки в 
українських ЗМІ за поданням Розпорядника Виставки. 

10. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення 
Виставки за окремим запитом організації. 

11. Диплом учасника Виставки від Розпорядника.  

 



Пакет  «Відвідування виставки 2» 
Вартість участі: 

30 000 грн 1. Розміщення інформації про організацію в інформаційно-  

пошуковій системі (ІПС): 

- Інфрормація про організацію; 

- Опис продукта(ів); 

- Презентація організації; 

-  Фото керівника; 

- Контакти 

2. Розміщення інформації про організацію у друкованому Каталозі 
Розпорядника  для розповсюдження на Виставці: 

 Інфрормація про організацію; 

 Опис продукта(ів); 

 Презентація організації; 

 Фото керівника; 

 Контакти 

 3. Розміщення інформації про організацію на Сайті Розпорядника. 

 4. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення 
Виставки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розповсюдження рекламної продукції організації на Виставці та збір 
контактної інформації від зацікавлених організацій. 

6. Участь уповноваженного представника компанії у публічних заходах 
під час проведення Дня України. 

7. Відвідування загальних заходів Виставки (3 дні). 

8. Вхідні білети на Виставку (на 3 дні). 

9. Розміщення інформації про організацію –учасника Виставки в 
українських ЗМІ за поданням Розпорядника виставки. 

10. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення 
Виставки за окремим запитом організації. 

11. Диплом учасника Виставки від Розпорядника . 

12. Участь уповноваженного представника организації у прийомі від 
української сторони під часпроведення Дня України. 

13. Разміщення інформації про організацію в одному з зарубіжних  ЗМІ. 



Пакет  «Відвідування виставки 3» 
Вартість участі: 

50 000 грн 
1. Розміщення інформації про організацію в інформаційно-  

пошуковій системі (ІПС): 

- Інфрормація про організацію; 

- Опис продукта(ів); 

- Презентація організації; 

-  Фото керівника; 

- Контакти 

2. Розміщення інформації про організацію у друкованому Каталозі Розпорядника  для 
розповсюдження на Виставці: 

 Інфрормація про організацію; 

 Опис продукта(ів); 

 Презентація організації; 

 Фото керівника; 

 Контакти 

3. Розміщення інформації про організацію на Сайті Розпорядника 

4. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення Виставки 

5. Розповсюдження рекламної продукції організації на Виставці та збір контактної інформації 
від зацікавлених організацій. 

6. Участь уповноваженного представника компанії у публічних заходах під час проведення Дня 
України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Відвідування загальних заходів Виставки (3 дні) 

8. Вхідні білети на Виставку (на 3 дні) 

9. Розміщення інформації про організацію –учасника Виставки в українських ЗМІ за поданням 
Розпорядника виставки 

10. Підбір інформаційних матеріалів за результатами проведення Виставки за окремим 
запитом організації 

11. Диплом учасника Виставки від Розпорядника  

12. Участь уповноваженного представника организації у прийомі від української сторони під 
часпроведення Дня України 

13. Разміщення інформації про організацію в одному з зарубіжних  ЗМІ 

14. Розміщення в ІПС та демонстрація рекламного відео-роліка про організацію на екрані 
Експозиції України (до 3 хвилин)  

15. Організація В2В зустрічей за індивідуальними пропозиціями 

16.  Можливість проведення попередніх перемовин  Розпорядником з потенційними 
партнерами, участниками Виставки  в інтересах організації. 

17. Розповсюдження інформації про організацію, як одного з флагманів економіки України . 

18. Надання окремого робочого місцях для проведення перемовин в Офісі українського 
представника. 

19. Розміщення рекламного баннеру  організації в Офісі Українського представника. 

 
 

 



СПОНСОРСЬКІ 
ПАКЕТИ 



Пакет «Спонсор» Вартість участі:  
500 000 грн 1. Поширення інформації Розпорядником та організаторами Виставки про 

компанію як про одного з флагманів індустрії України  

2. Розміщення привітання від імені керівника компанії та розширеної інформації 
про компанію у Каталозі учасників Виставки 

3. Розміщення презентаційних матеріалів про компанію  

4. Розміщення логотипу компанії на обкладинці Каталогу українських організацій 

5. Розміщення логотипу компанії у візуальній частині  Української Експозиції 

6. Розміщення рекламного стенду компанії в Офісі українського представництва  

7. Розміщення рекламного стенду в залі під час прес-конференції 

8. Розповсюдження буклетів  компанії під час всієї роботи Виставки. 

9. Трансляція іміджевого відео-ролика компанії на екранах LED - телевізорів 
Української Експозиції протягом всієї роботи Виставки (ролик до 5 хв)  

10. Включення окремого сюжету про компанію до загального фільму щодо участі 
України  у Виставці  

11. Розміщення інформації про компанію на головній сторінці веб-ресурсу 
Української Експозиції на Виставці, розміщення вітального слова та фото 
керівника компанії на сайті українського Розпорядника Виставки  

12. Презентація компанії у спеціальній зоні  Української Експозиції  з використанням 
подіуму протягом 3 тижнів 

13. Розміщення інформації про компанію як учасника Виставки в одному з 

зарубіжних видань  

14. Включення інформації про компанію до електронних розсилок, які проводитиме 
Розпорядник під час підготовки до Виставки  

15. Організація зустрічей у форматі «В2В» згідно з окремими запитами  

16. Виділення окремого  робочого місця для проведення переговорів в Офісі 
українського представництва 

17. Можливість представлення інтересів компанії Розпорядником для проведення 
попередніх переговорів з потенційними партнерами-учасниками Виставки  

18. Участь 2 представників компанії в урочистому прийомі, присвяченому 
святкуванню Дня України 

19. Виступ і з презентацією (10 хв) в рамках бізнес-семінару 

20. Виступ та  участь у підсумковій прес-конференції щодо ЕКСПО-2017 в Україні 

21. Організація перельоту, трансферу, проживання 1 уповноваженого представника 
компані ї під час проведення Дня України 

22. Розміщення інформації про компанію як учасника Виставки в підсумковій статті в 
українських ЗМІ   

23. Розміщення логотипу компанії на головній сторінці сайту українського 
Розпорядника Виставки. 



Пакет «Генеральний спонсор» Вартість участі:  
3 000 000 грн 1. Поширення інформації Розпорядником та організаторами Виставки про 

компанію як про одного з флагманів індустрії України  

2. Розміщення привітання від імені керівника компанії та розширеної інформації 
про компанію у Каталозі учасників Виставки 

3. Розміщення презентаційних матеріалів про компанію  

4. Розміщення логотипу компанії на обкладинці Каталогу українських організацій 

5. Розміщення логотипу компанії у візуальній частині   експозиції України. 

6. Розміщення рекламного стенду компанії в Офісі українського представництва  

7. Розміщення рекламного стенду в залі під час прес-конференції 

8. Розповсюдження буклетів  компанії під час всієї роботи Виставки. 

9. Трансляція іміджевого відео-ролика компанії на екранах LED - телевізорів 
протягом всієї роботи Виставки (ролик до 5 хв)  

10. Включення окремого сюжету про компанію до загального фільму, який 
представлятиме Україну на Виставці  

11. Розміщення інформації про компанію на головній сторінці веб-ресурсу 
Експозиці ї Української на Виставці вітального слова та фото керівника компанії 
на сайті  українського Розпорядника Виставки  

12. Презентація компанії у спеціальній зоні  Екпозиції України з використанням 
подіуму протягом 3 тижнів 

13. Розміщення інформації про компанію як учасника Виставки в одному з 
зарубіжних видань  

 

14. Включення інформації про компанію до електронних розсилок, які проводитиме 
Розпорядник під час підготовки до Виставки  

15. Організація зустрічей у форматі «В2В» згідно з окремими запитами  

16. Виділення окремого  робочого місця для проведення переговорів в Офісі 
Українського Представництва 

17. Можливість представлення інтересів компанії Розпорядником для проведення 
попередніх переговорів з потенційними партнерами-учасниками Виставки  

18. Участь 2 представників компанії в урочистому прийомі, присвяченому 
святкуванню Дня України 

19. Виступ (1 хв) під час офіційної церемонії відкриття Дня України 

20. Виступ (1 хв) під час відкриття бізнес-семінару в рамках Дня України  

21. Виступ і з презентацією (10 хв) в рамках бізнес-семінару 

22. Виступ та  участь у підсумковій прес-конференції щодо ЕКСПО-2017 в Україні 

23. Організація перельоту, трансферу, проживання 2 уповноважених представників 
компані ї під час проведення Дня України 

24. Розміщення інформації про компанію як учасника Виставки в підсумковій статті в 
українських ЗМІ  

25. Розміщення логотипу компанії на головній сторінці сайту Українського 
Розпорядника Виставки  



Ukraine: 
Energy of creative people 

Контактна інформація: 
www. expo2017ukraine.com.ua 

www.saee.gov.ua 
www.ucci.org.ua 

 
Координатор : Харківська торгово-промислова палата 

+38 (057) 714-96-89, +38 (050) 301-65-73 

exposition@kcci.kharkov.ua 

www.kcci.kharkov.ua 
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