
Спонсорська
пропозиція



У 2019 році відбувся вже
11-й iForum!

iForum-2019, який проходив 23 травня в київському
МВЦ, зібрав рекордну кількість людей! 

13 286
відвідувачів



16 000м2
Загальна площа

8
тематичних

напрямів

6
залів



164

Кількість компаній-
спонсорів та партнерів

з рекламними проявами

118

Кількість компаній зі 
стендами в експозоні

36

Проектів у Місті 
Майбутнього

978
Площа Міста 
Майбутнього

м2



Нас підтримали
інформаційно: 80

комерційних
компаній

100ЗМІ
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публікацій у ЗМІ



Наш сайт відвідало:

100 000
користувачів

за весь період активності кампанії

180 000
сеансів



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

25 130
Залучені користувачі сторінки
в період лютий – травень

12 190 4 792 736

Загальне охоплення за період
лютий – травень

5 256 135
Усього показів за період
лютий – травень



Соціальні мережі

1 747
Загальна кількість людей, які
підписались на сторінку
Instagram (унікальні користувачі) 

42 038
Загальна кількість відвідувань
профілю за період
лютий - травень

4 409 Публікацій з
тегом:

#iforum



Участь у виставці Окрім залів із доповідями на 

iForum передбачено велику

площу для виставкової зони. 

У 2019 році в ній було розміщено

більше 160 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.



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенду у виставковій зоні (3х2 м). 
Це порожня площа без стін з бетонною підлогою, яку ви можете 
облаштувати на свій розсуд або орендувати для неї одну із 
запропонованих далі конструкцій

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
стенду 3х2 м

Вартість пакета: 

25 000 грн



Пакет передбачає:

o місце для розміщення стенду у виставковій зоні (6х2 м). 
Це порожня площа без стін з бетонною підлогою, яку ви можете 
облаштувати на свій розсуд або орендувати для неї одну із 
запропонованих далі конструкцій

o надання 10 квитків на конференцію

o знижку 30% на додаткові квитки

o іменний промокод на знижку 10% для клієнтів та партнерів спонсора

Місце для розміщення
стенду 6х2 м

Вартість пакета: 

40 000 грн


