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«Індустрія торгівлі» є ключовою подією українського
ринку рітейлу та презентує повний комплекс технологій,
обладнання і послуг для рітейлу й HoReCa.
Відвідувачі виставки (5 000+):
власники та керівники магазинів, закладів
громадського харчування, ТРЦ, готелів,
клієнтських сервісів.

Одночасно

Тематичні напрямки

МАГАЗИНИ

• Торговельне холодильне
обладнання.
• Контрольно-касове обладнання.
• Стелажне обладнання.
• Меблі для торгових залів.
• Візки, кошики.
• Розфасовка і упаковка:
обладнання та витратні
матеріали.
• Уніфрма та спецодяг.
• Клінінг.

РЕСТОРАНИ, КАФЕ, БАРИ

• Теплове, технологічне
обладнання, інвентар.
• Меблі, посуд.
• Уніформа та спецодяг.
СТРІТ-ФУД, -РІТЕЙЛ, ЛІТНИКИ

• МАФи, тенти, маркізи.
• Охолодження, обігрів,
зволоження.
• Вуличні меблі, світло.

ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ

• Дитячі ігрові комплекси.
• Game-центри, інтерактивні
атракціони.
• Картинги та автодроми.
• xD-кінотеатри.
• Імітатори та ігрові автомати.
• Устаткування для ковзанок,
ролердромів, боулінгу,
більярду, спорту.
• Світлотехнічне, лазерне,
акустичне обладнання.

Тематичні напрямки

МАГАЗИНИ

• Торговельне
холодильне обладнання.
• Контрольно-касове обладнання.
• Стелажне обладнання.
• Меблі для торгових залів.
• Візки, кошики.
• Розфасування і пакування:
обладнання та витратні
матеріали.
• Уніформа та спецодяг.
• Клінінг.

• МАФи, тенти, маркізи.
• Охолодження, обігрів, зволоження.
• Вуличні меблі, світло.

РЕСТОРАНИ,
КАФЕ, БАРИ

• Теплове, технологічне обладнання
та професійний інвентар.
• Уніформа та спецодяг.
• Меблі, посуд.

СТРІТ-ФУД,
СТРІТ-РІТЕЙЛ,
ЛІТНІ МАЙДАНЧИКИ

• Дитячі ігрові комплекси.
• Game-центри, інтерактивні
атракціони.
• Картинги й автодроми.
• xD-кінотеатри.
• Імітатори та ігрові автомати.
• Устаткування для ковзанок,
ролердромів, боулінгу,
більярду, інших видів спорту.
• Світлотехнічне, лазерне,
акустичне обладнання.

ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ

Спецекспозиції

АВТОМАТИЗАЦІЯ

• Програмне забезпечення.
• Системи автоматизації
та обліку.
• Устаткування для зважування та шрихкодування.
• Торговельні автомати,
платіжні термінали.

Системи безпеки для магазинів, ТРЦ, кафе, ресторанів:
• Моніторинг і відеонагляд.
• Протикрадіжкові системи.
• Кібербезпека.
• Пожежна безпека.

БЕЗПЕКА

АНТИВІРУС

•
•
•
•
•
•
•
•

Захисні екрани та окуляри.
Маски, респіратори.
Засоби дезинфекції.
Антисептики.
Усе для дезинфекції.
Диспенсери, дозатори.
Автомати для продажу ЗІЗ.
Брендування ЗІЗ.

Нові сервіси виставки

Стенд
під ключ

onlineoffline

Digital
expo

Складно підготуватись
до виставки?
Довірте це нам!

Варіант для тих, хто
не може особисто бути
присутнім на виставці.

Отримайте перших
клієнтів
ще до виставки!

• Оформлення стенду.
• Нестандартні меблі;
• Промополіграфія.
• Сувенірна прдукція
та інші послуги.

Підготуємо ваш стенд,
підберемо персонал,
забезпечимо надійний
інтернет для стрімів
з виставки та відеозв'язку
із відвідувачами.

Користуйтесь нашими
digital-інструментами
для власного промо.
До речі, можемо допомогти
з підготовкою матеріалів ;)

Вартість участі у виставці
ОБЛАДНАНА ПЛОЩА

€ 120/м2

включає модульні конструкції,
пластикові меблі, килимове покриття,
освітлення, підведення електроенергії,
назву компанії на фризі стенду,
охорону експонатів у нічний час.

НЕОБЛАДНАНА ПЛОЩА

€ 100/м2

включає тільки охорону експонатів
у нічний час.

ОРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛИ/СПІКЕР-ЗОНИ

для компаній
зі стендом

€ 70/год.
€ 40/30 хв.

для компаній
без стенду

€ 140/год.
€ 80/30 хв.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

€ 200

обов’язковий для всіх учасників.

Усі ціни включають ПДВ. Оплата здійснюється у національній валюті України за курсом НБУ на день виставлення рахунку.

ОРГКОМІТЕТ ВИСТАВКИ
+380 (67) 504-0152,
Юлія Ардо, ardo@eindex.kiev.ua
+380 (67) 503-5468,
Оксана Онопрієнко, onoprienko@eindex.kiev.ua
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
ВЦ «КИЇВЕКСПОПЛАЗА» на Житомирській трасі,
с. Березівка, вул. Амстердамська, 1.
www.marho.ua

