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Спонсорські пакети



25 квітня 2018 року відбудеться наймасштабніша конференція інтернетників в Україні –
10-й ювілейний Український форум інтернет-діячів iForum X. 

У 2017 році його відвідали 9136 осіб, а наступного планується понад 10000 учасників.



Трохи про iForum
Секрет популярності iForum’у – у  його
форматі. Він об’єднує класичні доповіді та 
неформальне спілкування з учасниками. Із
кожним роком усе більше людей приходить 
сюди, щоб обмінятися досвідом та ідеями. 

У рамках iForum’у передбачено 6 основних
напрямків з доповідями та масштабна 
виставкова зона.

Три головних факти про iForum
• iForum – найчисленніша офлайн-

конференція в Україні, присвячена
інтернету. 

• Щороку iForum об’єднує всіх ключових
інтернет-діячів.

• Щороку про iForum пишуть галузеві та 
великі українські ЗМІ.



Відео: 
як це було

Оскільки iForum уже давно 
отримав визнання серед
слухачів та учасників ринку, то 
участь у ньому як спонсора 
може стати гарним
майданчиком для реалізації
PR-ідей чи презентації нових
продуктів. Спонсор заходу 
зможе отримати ефективний
майданчик для просування
свого бренду серед цільової
аудиторії.

https://youtu.be/urZ6TppXNZ4
https://youtu.be/urZ6TppXNZ4


Щоб зробити участь у заході максимально ефективною, пропонуємо вам 
скористатися спонсорськими можливостями та вибрати вид спонсорської участі, 
яка  найкраще відповідає вашим цілям. 
Для вашої зручності ми підготували різні варіанти спонсорських пакетів. Вашій
увазі запропоновано варіанти від комплексних пакетів до окремих опцій.

Місце проведення – Міжнародний виставковий центр (Броварський пр-т, 15).

Офіційний сайт заходу: http://iforum.ua/
Офіційна сторінка на Фейсбуці: https://www.facebook.com/IForumUA/
Фотографії, які допоможуть побачити iForum практично на власні очі, знаходяться
в Галереї на нашому сайті: https://2017.iforum.ua/gallery/

http://iforum.ua/
https://www.facebook.com/IForumUA/


Участь у виставці
та додаткові можливості

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 2017 році в ній було
представлено більше 70 стендів
компаній IT-галузі.

Ви можете вибрати один із
варіантів розміщення, залежно від
того, скільки місця вам потрібно
для презентації компанії, а також
визначившися, це повинна бути 
обладнана площа або просто 
порожнє місце, на якому ви
зможете розмістити свою 
конструкцію.



Місце для розміщення
стандартного стенду 3х2 м

Пакет передбачає:

• 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;

• надання 3 квитків на 
конференцію;

• знижку 30% на додаткові квитки.

Вартість: 20 000 грн



Місце для розміщення
великого стенду 6х2 м

Пакет передбачає:

• місце для розміщення
стандартного стенду
у виставковій зоні (6х2 м). 
Це порожня площа без стін
з бетонною підлогою, яку ви
можете облаштувати на свій
розсуд;

• надання 5 квитків на 
конференцію;

• знижку 30% на додаткові квитки.

Вартість: 30 000 грн



Обладнаний стенд 
3х2/6х2 м

Пакет передбачає:

• 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

• 3/5 квитків на конференцію;

• знижку 30% на додаткові квитки.

Вартість: 25 000/35 000 грн



Розміщення роздаткових
матеріалів у пакеті учасника

Усі наші 10000+ учасників
отримають пакет з матеріалами.

Пакет передбачає:

• розміщення роздаткових
матеріалів у пакеті учасника
(1 вид рекламної продукції, 
до 100 г);

• надання 2 квитків на 
конференцію; 

• знижку 30% на додаткові
квитки.

Вартість: 6 000 грн



Ваші промоутери
на виставці

Ваші промоутери зможуть
працювати протягом дня у 
виставковій зоні, роздаючи
продукцію або проводячи
анкетування.

До пакету входить:

• робота двох промоутерів;

• знижка 30% на квитки.

Вартість: 6 000 грн



Ваш захід під час iForum

Ваш захід під час iForum (мається на увазі оренда
конференц-залу в тому ж павільйоні для 
проведення вашого заходу з додаванням

у загальну програму, до 2-х годин)

Ваша акція на стенді (за умови наявності стенду), 
оголошення про проведення акції зі сцени в усіх
залах в оговорений час або попередня розсилка

учасникам узгодженого тексту

Вартість: 8 000 грн



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

До зустрічі на iForum-2018!
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