
Формат проведення виставки-презентації  
промислової продукції київських виробників «ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ» 

(далі – Виставка) 

 
Підстава 
Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, 
промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки; розпорядження КМДА №13 від 
11.01.2017р. 
 
Учасники Виставки (Експоненти) 
Київські промислові підприємства, наукові установи та інші організації м. Києва, що задіяні 
у виробництві та просуванні продукції виробничих підприємств м. Києва. Попередня 
кількість учасників до 200 організацій. 
 
Експозиція 
Виходячи з можливої кількості учасників, загальна виставкова площа складатиме 3000 м². 
(враховуючи проходи між стендами, допоміжні та технічні приміщення тощо). Експозиція 
має бути цілісною та мати єдину концепцію зовнішнього оформлення.  
 
Організаційний комітет 
Оргкомітет визначено розпорядженням КМДА. Організаційний комітет затверджує програму 
Виставки, схему розміщення експозиції, атрибутику Виставки.  
Забезпечує запрошення учасників та гостей Виставки, представників центральних та 
місцевих органів влади, представників закордонних торгівельних місій, посольств та 
консульств, торгово-промислових палат.   

 
Період проведення Виставки 
Виставка проводитиметься в рамках святкування Дня Києва(пропонується 25.05.17). 
23 та 24 травня – монтаж виставкових конструкцій та заїзд експонентів; 25 травня – 
проведення Виставки; 26 травня – демонтаж виставкових конструкцій та виїзд експонентів. 
 
Цільова аудиторія (відвідувачі) 
Цільовою аудиторієюВиставки є: кияни та гості столиці, представники українських та 
зарубіжних організацій, що користуються або планують користуватись продукцією 
виробничих підприємств м. Києва; представники інвестиційних фондів; представники 
банківського сектору, сфери фінансових послуг; представники громадських організацій; 
представники керівних органів як м. Києва, так і держави; мери міст країни, представники 
закордонних торгівельних місій, посольств та консульств, торгово-промислових палат; та 
інші зацікавлені особи. 

 

Рекламно – інформаційна компанія Виставки 
Рекламно-інформаційної компанії передбачає використаннянаступних засобів:рекламні 
борди в межах м. Києва; рекламно-інформаційні оголошення в муніципальних та міських 
друкованих ЗМІ; рекламні оголошення на радіостанціях; рекламні оголошення в 
метрополітені; офіційні листи – звернення від КМДА (чи відповідного Департаменту) до усіх 



зацікавлених у відвідуванні Виставки компаній та організацій; розсилка запрошень в 
електронному вигляді; використання для розповсюдження інформації щодо Виставки 
інтернет ресурсів структурних підрозділів КМДА та сайтів структур та організацій, 
представники яких входять до Оргкомітету; використання для розповсюдження інформації 
комерційних баз даних Розпорядника та використання власних сайтів Розпорядника.   
 
Розподіл експозиції, її напрямки 
Основна експозиція формуватиметься за районним принципом та включатиме в себе 
презентаційні стенди київських промислових та інших підприємств, інститутів НАН 
України, наукових парків, кластеру легкої промисловості, Київської торгово – промислової 
палати, та інших організацій м. Києва.  
Експозиція Виставки передбачатиме Головну сцену (для урочистого відкриття, урочистого 
підписання договорів та виступів з вітальними словами), конференц зали, переговорну бізнес 
– зону (для переговорів) та інші необхідні допоміжні та технічні зони. 
 
Технічнийсупровід, забудовастендів та ін. 
Для забудови експозиції має бути використана система виставкової забудови. Стенди 
учасників повинні бути забезпечені узгодженим комплектом виставкового обладнання, 
меблів, електротехнічного обладнання.  
Також, передбачається забудова наступних допоміжних приміщень та зон: Оргкомітет 
(відокремлена, закрита зона, виключно для членів оргкомітету, співробітників компанії – 
розпорядника, керівників технічного персоналу); Бізнес-зона (відкрита, чи напіввідкрита 
зона для загального доступу керівного складу компаній-учасників) – може 
використовуватись для переговорів між учасниками та відвідувачами, для підписання 
договорів, презентацій, тощо.Зона Головної сцени комплектується сценічним подіумом, 
необхідним мультимедійним обладнанням з можливістю трансляції на екрани, що будуть 
розташовані на експозиції. 
 
Супутня програма 
В рамках Виставки передбачається проведення супутніх заходів: круглий стіл/ 
презентації/тренінги.Проведення цих заходів передбачається в конференц-залах, що мають 
бути розташовані в одному павільйоні з основною експозицією. 
 
Додаткова пропозиція 
У разі надання додаткової площі на відкритому виставковому майданчику,там може бути 
продемонстровано зразки київського комунального транспорту, спеціальну комунальну 
техніку та спеціальні автотранспортні засоби, тощо.  
 
Формат організації та проведення Виставки може доповнюватись та змінюватись в 
залежності від вимог Оргкомітету в межах існуючого фінансування. 


