Спонсорська
пропозиція

У 2018 році відбувся вже
10-й, ювілейний iForum!
iForum-2018, який проходив 25 квітня в київському
МВЦ, зібрав рекордну кількість людей!

12 134

відвідувачів

Загальна площа

14 000

м

6

2

залів

9

тематичних
напрямів

Кількість компанійспонсорів та партнерів
з рекламними проявами

115

Кількість компаній зі
стендами в експозоні

93

Проектів у Місті
Майбутнього

56

Площа Міста
Майбутнього

1056

м2

75
29

ЗМІ

100
понад

Нас підтримали
інформаційно:

комерційних
компаній

публікацій у ЗМІ

Наш сайт відвідало:

за весь період активності кампанії

85 379
162 001
користувачів

сеанс

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

Загальне охоплення за період
лютий – квітень

10 360

2 473 663

Залучені користувачі сторінки
в період лютий – квітень

Усього показів за період
лютий – квітень

25 130

2 967 189

Соціальні мережі

1287
публікацій з тегом

#iforum2018

Офлайн-реклама
Реклама в Київському
метрополітені
1-31 березня

Реклама в каталозі
Інтерсіті:
березневий випуск

705

1/2

вагонів

шпальти

Реклама в спортивних
клубах «Спортлайф»
1 березня – 15 квітня

56

клубів по всій
Україні

Спонсорські пакети
Щоб зробити участь у заході максимально ефективною, пропонуємо вам скористатися
спонсорськими можливостями та вибрати вид спонсорської участі, яка найкраще
відповідає вашим цілям.

Титульний спонсор

Титульним спонсором може стати лише одна компанія
Вартість пакета:

240 000 грн

o Надання статусу «Титульний
спонсор»
o Виступ спонсора під час
відкриття (до 3 хвилин) у
головному залі на 2000 осіб
o Брендинг зони реєстрації за
умови завчасного погодження
o Надання місця для
розміщення стенду у
виставковій зоні в
закріпленому місці біля
головного залу (9х2 м)
o Логотип на бренд-волі
o Рол-ап у виставковій зоні
o Розміщення логотипа
спонсора в кожному залі
o Оголошення про спонсора з
головної сцени під час
відкриття й закриття заходу

o Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)
o Розміщення лого на відеоматеріалах на окремій плашці на початку
кожної доповіді
o Розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (2 види
продукції, до 200 г)
o Розміщення сувенірної продукції в пакетах учасників
o Рекламний макет спонсора на пакеті конференції
o Розміщення логотипа на обкладинці блокнота
o Розміщення логотипа на кожній сторінці блокнота (1 колір)
o Розміщення логотипа на бейджах учасників (за умови укладання
договору до початку продажів)
o Логотип з описом компанії на офіцйній сторінці заходу у Фейсбуці
o Один прояв рекламної активності з кобрендингом спонсору
o Згадка спонсора в розсилці до учасників
o Розміщення логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua на
центральному банері
o Розміщення великого логотипа на сайті
o 25 квитків на захід
o Знижка 30% на всі додаткові квитки
o Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

,

Генеральний спонсор

Генеральним спонсором може стати лише одна компанія
Вартість пакета:

180 000 грн

o Надання статусу
«Генеральний спонсор»
o Оголошення про спонсора з
головної сцени під час
відкриття й закриття заходу
o Надання закріпленого місця
для розміщення стенду у
виставковій зоні біля
головного залу (6х2 м)
o Логотип на бренд-волі
o Рол-ап у виставковій зоні
o Розміщення логотипа
спонсора в кожному залі
o Розміщення логотипа на пресволі серед інших логотипів
партнерів і спонсорів (у залі
для прес-конференцій за
спиною учасників)

o Розміщення лого на відеоматеріалах на окремій плашці на початку
кожної доповіді
o Розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (2 види
продукції, до 200 г)
o Розміщення сувенірної продукції в пакетах учасників
o Розміщення великого логотипа на пакеті конференції
o Розміщення логотипа на обкладинці блокнота
o Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці
o Один прояв рекламної активності з кобрендингом спонсору
o Згадка спонсора в розсилці до учасників
o Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу
o Розміщення великого логотипа на сайті
o 20 квитків на захід
o Знижка 30% на всі додаткові квитки
o Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

,

Спонсор Міста Майбутнього
Спонсором Міста Майбутнього може стати тільки одна компанія
Вартість пакета:

120 000 грн

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.

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Спонсор Міста Майбутнього»

o

Нанесення логотипа компанії на конструкцію перед входом до виставкової
зони «Місто Майбутнього»

o

Надання місця для розміщення стенду у виставковій зоні у закріпленому місці
(6х2 м із зоною для активностей)

o

Виготовлення та розміщення у виставковій зоні Міста Майбутнього великого
бекстейджу в стилі компанії

o

Розміщення в Місті Майбутнього стійок з промоматеріалами, рекламних щитів
(до 2 кв. м вертикальної площі, до 5 конструкцій)

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і спонсорів
(у залі для прес-конференції за спиною учасників)

o

Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці зі спонсорами
напрямів на початку кожної доповіді

o

Розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (1 вид продукції, до 100 г)

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника

o

Розміщення логотипа на офіційному сайті www.iforum.ua

o

Логотип з описом компанії на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці

o

15 квитків на захід

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Спонсор напряму
Брендинг вибраного залу з доповідями
Вартість пакета:
120 000 грн

Цей вид спонсорства дозволяє
отримати доступ до певної аудиторії в
залі, наприклад, інтернет-маркетологів,
розробників, стартапів.
Спонсорський пакет передбачає:
o Надання статусу «Спонсор
напряму …….»
o Надання місця для розміщення
стенду у виставковій зоні із
закріпленим місцем біля вибраного
залу (3х2 м)
o Трансляція ролика в перерві між
доповідями вибраного напряму
(1 хвилина)
o Розміщення логотипа біля входу в
зал
o Розміщення логотипа на сайті
www.iforum.ua
o Розміщення логотипа на пакеті
учасника конференції

o Рол-ап у виставковій зоні
o Логотип на бренд-волі
o Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференції за спиною учасників)
o Оформлення бекстейджу у вибраному залі в стилі спонсора напряму
o Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами напрямів на початку кожної доповіді
o Розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (1 вид
продукції, до 100 г)
o Додатковий брендинг відповідного залу на розсуд спонсора
o 5 квитків на захід
o Знижка 30% на всі додаткові квитки
o Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Спонсор напряму
«Інтернет-бізнес»

Спонсор напряму
«Реклама і просування»

Спонсор напряму
«Інтернет-технології»

Спонсор напряму
«Майбутнє»

Спонсор напряму
«Digital Fun/CRM & Лояльність»

Спонсор напряму
«Стартапи/Blockchain»

Спонсор iForum
Спонсорами можуть виступати 5 компаній
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o Надання статусу «Спонсор»
o Надання місця для розміщення
стенду у виставковій зоні (3х2 м)
o Розміщення логотипа на пакеті
учасника конференції
o Розміщення лого на
відеоматеріалах на загальній
плашці зі спонсорами напрямів на
початку кожної доповіді
o Розміщення роздаткових
матеріалів у пакеті учасника (1
вид продукції, до 100 г)
o Розміщення логотипа на прес-волі
серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для пресконференції за спиною учасників)
o Розміщення логотипа на сайті
www.iforum.ua
o 10 квитків на захід
o Знижка 30% на всі додаткові
квитки
o

Іменний промокод на знижку 10%
для клієнтів та партнерів спонсора

Спонсор iForum 2018 року

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

Партнер комфорту
Партнером зони відпочинку може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:

o

Надання статусу «Спонсор комфорту» («Спонсор відпочинку», «Relaxспонсор»)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Брендування та обладнання зони відпочинку, узгоджене зі спонсором

o

o

Розміщення експозиції спонсора у виставковій зоні поруч із зоною
відпочинку (6х2 м)

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференції за спиною учасників)

o

Розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (1 вид
продукції, до 100 г)

o

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Розміщення релакс-активностей (за бажанням) у зоні відпочинку

o

Додатковий брендинг зони відпочинку на розсуд спонсора

o

Можливість використання пуфів з логотипом компанії-спонсора (за
бажанням)

o

10 квитків на захід

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

Фінансовий партнер
Фінансовим партнером може виступити тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Фінансовий партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці
партнерів і спонсорів

o

Логотип на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді і розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Авіапартнер
Авіапартнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Авіапартнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Страховий партнер
Страховим партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Страховий партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Медичний партнер
Медичним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

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

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення брендованого автомобіля швидкої допомоги перед
входом

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера у розсилку до
учасників заходу

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

o

Можливість проведення первинних елементарних медичних
досліджень

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

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Інноваційний партнер
Інноваційним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Інноваційний партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Будівельний партнер
Будівельним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Будівельний партнер»

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

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

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

10 квитків на захід

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Ігровий партнер
Ігровим партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Ігровий партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Телекомунікаційний партнер
Телекомунікаційним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Телекомунікаційний партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

10 безплатних квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Гаджет-партнер
Гаджет-партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Гаджет-партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(6х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Освітній партнер
Освітнім партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Освітній партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера у розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

5 безплатних квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Доменний партнер
Доменним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Доменний партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

5 безплатних квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Платіжний партнер
Платіжним партнером може виступити тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Платіжний партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

Розміщення логотипа на відеоматеріалах на загальній плашці
партнерів і спонсорів

o

Логотип на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді і розіграшу призів

o

5 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Юридичний партнер
Юридичним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Юридичний партнер»

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

o

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

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

5 безплатних квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Туристичний партнер
Туристичним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Туристичний партнер»

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Можливість розміщення кількох експозицій для роботи учасників
заходу

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера у розсилку до
учасників заходу

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

o

5 безплатних квитків на захід

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Провайдер-партнер
Провайдер-партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Провайдер-партнер»

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Можливість розміщення кількох експозицій для роботи учасників
заходу

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

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

o

5 безплатних квитків на захід

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Спонсор кави
Спонсор кави може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
90 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Спонсор кави»

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Розміщення бренд-волу спонсора в кава-зоні

o

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Можливість використання посуду для кави із символікою спонсора
(надає спонсор)

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Можливість проведення квесту/гри/активностей з використанням
площі кава-зони

o

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

o

Можливість роботи персоналу в брендованому одязі (персонал та
одяг надає спонсор)

o

5 квитків на захід

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

Меблевий партнер
Меблевим партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Меблевий партнер»

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Можливість розміщення кількох експозицій для роботи учасників
заходу

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера у розсилку до
учасників заходу

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

o

5 безплатних квитків на захід

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Інтеграційний партнер
Інтеграційним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Інтеграційний партнер»

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Можливість розміщення кількох експозицій для роботи учасників
заходу

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

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

o

5 безплатних квитків на захід

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Авто/мото
У пакеті можуть бути представлені декілька компаній авто-/мототематики
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Розміщення стенду у виставковій зоні 3х2 метри

o

o

Можливість розміщення 1 одиниці електротранспорту в експозоні
всередині павільйону в спільній зоні для електротранспорту

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

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

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференції за спиною учасників)

o

Робота 4 промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

o

Можливість проведення тест-драйву на вулиці

Розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (1 вид
продукції, до 100 г)

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку учасникам
заходу

o

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

o

Можливість проведення акції в місці експозиції, розіграшу призів

o

10 квитків на захід

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Спортивний партнер
Спортивним партнером може бути тільки одна компанія
Вартість пакета:
60 000 грн

Спонсорський пакет передбачає:
o

Надання статусу «Спортивний партнер»

o

Розміщення логотипа на пакеті учасника конференції

o

Надання місця для розміщення стенду партнера у виставковій зоні
(3х2 м)

o

Розміщення лого на відеоматеріалах на загальній плашці зі
спонсорами та партнерами

o

Можливість розміщення кількох експозицій для роботи учасників
заходу

o

Розміщення логотипа на бренд-волі

o

Розміщення логотипа на прес-волі серед інших логотипів партнерів і
спонсорів (у залі для прес-конференцій за спиною учасників)

o

Робота промоутерів у брендованому одязі на території заходу

o

Можливість проведення опитування, роздавання листівок

o

o

Додавання спеціальної пропозиції від партнера в розсилку до
учасників заходу

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

o

5 безплатних квитків на захід

o

Можливість проведення акції на стенді та розіграшу призів

o

Знижка 30% на всі додаткові квитки

o

Розміщення логотипа на сайті www.iforum.ua

o

Іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

У 2018 році інфопартнерами
виступили компанії:

Генеральний радіопартнер

Головний інформаційний партнер

ТВ-партнер

Діловий медіапартнер

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 2018 році в ній було
представлено більше 93 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.

Місце для розміщення
стандартного стенду 3х2 м
Вартість пакета:

25 000 грн
Пакет передбачає:
o місце для розміщення стандартного стенду у виставковій зоні (3х2 м).
Це порожня площа без стін з бетонною підлогою, яку ви можете
облаштувати на свій розсуд;
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
великого стенду 6х2 м
Вартість пакета:

40 000 грн
Пакет передбачає:
o місце для розміщення великого стенду у виставковій зоні (6х2 м).
Це порожня площа без стін з бетонною підлогою, яку ви можете
облаштувати на свій розсуд;
o надання 10 квитків на конференцію;
o знижку 30% на додаткові квитки
o іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Обладнаний стенд
3х2/6х2 м
Вартість пакета:

30 000 / 45 000 грн
Пакет передбачає:
o Обладнане місце для вашої компанії у виставковій зоні (3х2 м або 6х2 м
відповідно):
•
•
•
•
•
•
•
•

білі стіни Октан
фриз із назвою компанії
стіл – 1 шт.
стільці – 2 шт.
планка з гачками або полочка
лампи освітлення – 2 шт.
розетка – 2 шт.
ковролін

o 5/10 квитків на конференцію;
o знижку 30% на додаткові квитки
o іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Розміщення роздаткових
матеріалів у пакеті учасника
Вартість пакета:

8 000 грн

Усі наші 12000+ учасників отримають пакет з матеріалами.
Пакет передбачає:
o розміщення роздаткових матеріалів у пакеті учасника (1 вид
рекламної продукції, до 100 г);
o надання 4 квитків на конференцію;
o знижку 30% на додаткові квитки.

Ваші промоутери на виставці
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.

З усіх питань звертайтеся:
Катерина Царегородцева
+38-067-110-33-22
partner@imena.ua

