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ФОРМИ УЧАСТІ
для комерційних компаній та підприємств, громадських організацій, інших установ,
community, HUB, коворкінг-центрів тощо, окрім Вищих навчальних закладів, академічних установ
та науково-дослідницьких інститутів України державної форми власності
Форми участі
1.

Обладнана
виставкова площа:
стенд
забудова
комплектом
стандартного
виставкового
устаткування
(пластикові
панелі,
алюмінієві
конструкції, фризова
панель)

Склад послуг

-

2.

Необладнана
виставкова площа:

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;
1 бейдж учасника на кожні 4 кв.м. площі, який дає право
відвідування всіх форматів Заходу;
5 бейджів учасників, які дають право відвідування тільки
певних зон, визначених Організатором.
До 10 хвилин виступу в демо-зоні Startup-алеї для
рекламної презентації учасника (тільки для community,
HUB, Lab, коворкінг-центрів)

- енергозабезпечення 220Вт.
- загальна охорона в неробочий час;
- прибирання між стендами, винесення сміття з кошику для

Вартість, грн з ПДВ
за 1 кв.м.

1 400

за всі дні
Форуму

(мін-4
кв.м.)

за 1 кв.м.

1 000

за всі дні
Форуму
сміття;
порожня площа,
- публікація стандартного блоку інформації в каталозі;
відведена під
(мін - 6
- 1 бейдж учасника на кожні 6 кв.м. площі, який дає право
забудову експозиції
кв.м.)
відвідування всіх форматів Заходу;
(стенда),
- 5 бейджів учасників, які дають право відвідування тільки
потребує
певних зон, визначених Організатором.
індивідуальну
забудову
- До 10 хвилин виступу в демо-зоні Startup-алеї для
рекламної презентації учасника (тільки для community,
HUB, Lab, коворкінг-центрів)
За умовою передплати до 01.09.2017р. для п.1. та п.2. застосовується знижка 25% від вартості.
3.

Робоче місце на алеї
Startup - проектів
порожня площа,
відведена під
розташування
реквізиту учасника.

4.

Реклама в каталозі:
додаткова реклама

1 стіл; 2 стільця;
2 електророзетки 220 Вт;
загальна охорона в неробочий час;
прибирання між стендами, винесення сміття з кошику для
сміття;
- публікація стандартного блоку інформації в каталозі;
- 3 бейджа учасника, які дають право відвідування тільки
певних зон, визначених Організатором;
- 5-хвилинний пітчинг проекту учасника в демо-зоні
Startup-алеї.

за всі дні
Форуму

600

- розміщення додаткової текстової інформації в каталозі;
- розміщення кольорової інформації в каталозі.
- 1 бейдж учасника, який дає право відвідування тільки

до 600
знаків

500

-

певних зон, визначених Організатором.

- Розміщення кольорової інформації в каталозі

повна сторінка

1 500

½ сторінки

750

