
Участь у виставці



Пропозиція  участі в виставці Форуму інновацій «Іnnovation Market»

Міжнародний форум «Іnnovation Market» – місце зустрічі новаторів, винахідників, виробників та вендорів провідних 
інноваційних технологій,  експертів в сфері інновацій, авторів startup проектів, представників бізнесу, представників 
інвестиційно - фінансових установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності.
На виставці «Іnnovation Market» будуть продемонстровані інноваційні ідеї, проекти, винаходи та розробки в сферах:

Учасники: більш ніж 200 розробок та проектів від Національної Академії Наук, Малої Академії Наук, Закладів Освіти; понад 
50 стартапів; інновації від бізнесу.

Відвідувачі:  3000 відвідувачів, які зацікавлені в інноваціях.

• ІТ, телекомунікації, Hі Тech;
• АПК, екологія, енергетика;
• медицина, суспільство;
• фінанси, торгівля;
• маркетинг, управління;
• освіта та наука;

• авіація та космос;

• транспорт;

• архітектура, дизайн;

• креативна індустрія та fashion;

• робототехніка, дрони;

• та багато інших.



Участь у виставці



Обладнана виставкова площа:
• площа, забудована комплектом стандартного виставкового

устаткування (пластикові панелі, алюмінієві конструкції,
фризова панель) – стенд;

• 1 стіл;
• 2 стільця; ,
• 1 кошик для сміття;
• 1 світильник-спот;
• 2 електророзетки 220 Вт; килимове покриття;
• виготовлення й розміщення стандартного одноколірного

фризового надпису на стенді;
• загальна охорона в неробочий час;
• прибирання між стендами;
• винесення сміття з кошику для сміття;
• публікація стандартного блоку інформації в каталозі;
• 5 беджів учасників.

Вартість:
1990 грн./м. кв. за всі дні Форуму (мінімум 4 м.кв.),
1200 грн. за м. кв. за всі дні Форуму для освітніх закладів та науково-дослідницьких інститутів
України державної форми власності (мінімум 4 м.кв.)



Необладнана виставкова площа:
• порожня площа, відведена під забудову

експозиції (стенда); енергозабезпечення 220Вт,
• загальна охорона в неробочий час;
• прибирання між стендами;
• публікація стандартного блоку інформації в

каталозі;
• 5 беджів учасників.

Вартість:
1440 грн./м. кв. за всі дні Форуму (мінімум 6 м.кв.)
720 грн. за м. кв. за всі дні Форуму для освітніх закладів та науково-
дослідницьких інститутів України державної форми власності (мінімум 6 
м.кв.)



Робоче місце на алеї Startup - проектів:
• порожня площа, відведена під розташування

реквізиту учасника;
• 1 стіл;
• 2 стільця;
• 2 електророзетки 220 Вт;
• загальна охорона в неробочий час;
• прибирання між стендами;
• публікація стандартного блоку інформації в

каталозі;
• 2 беджі учасників.

Вартість:
1000 грн./м. кв. за всі дні



Участь у конкурсі інноваційних проектів:
• презентація проекту (3 хвилини) в

головному залі;
• публікація стандартного блоку інформації

в каталозі;
• 2 беджі учасників.

Вартість:
800 грн



Додаткові послуги:
1. Брендування панелей стенду ( повнокольоровий друк на 
плівці ORACAL) Вартість: 566 за м. кв.

2. Розміщення проспектоутримувачу/ролапу/інформаційної
стійки з рекламними матеріалами на площі не більше 1м2

(без вартості оренди проспектоутримувача/стійки)
Вартість: 1 440 грн, 1 локація





З усіх питань звертайтеся: 
+38050 403 66 91
+38044 206 87 01

v.kinaschuk@innovationmarket.com.ua
Кінащук Вікторія 


