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ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

Дитячий світ 2019
Напередодні Миколая та новорічних свят 5-8грудня в самому
центрі міста у Палаці мистецтв наша Компанія проводить великий Фестиваль
покупок та розваг для всієї родини: на 1 та 2-му поверхах пройде ювелірна
виставка-ярмарок "Елітекспо" , на 3 поверсі відбудеться спеціалізована
виставка-ярмарок "Дитячий світ" .
В рамках Дитячого світу відбудеться презентація новинок виробництва,
весняних колекцій та супутніх товарів від профільних компаній-учасниць, а
також роздрібна торгівля. Будуть представлені спеціалізовані, навчальні та
розважальні заклади, що ознайомлять відвідувачів зі своєю діяльністю,
проведуть консультації, майстер-класи та інші заходи.
Відбудеться виставка малюнків та нагородження переможців у міському конкурсі дитячого малюнку.
"Дитячий світ" проводиться за підтримки Управління молоді та спорту Львівської міської ради.

Мета Заходу
Розвиток ринку якісних товарів та послуг для дітей в західному регіоні України шляхом популяризація продукції
українського та іноземного виробника, налагодження тісних партнерських зв’язків, створення атмосфери свята.
Надати можливість компаніям продемонструвати наявний асортимент товарів, представити нові весняні колекції та

здійснити торгівлю на виставці.
Цільова аудиторія відвідувачів
Представники компаній, магазинів дитячих товарів та послуг, дитячих
розважальних центрів Західної України; а також вихованці мистецьких
студій, вокальних, танцювальних і театральних колективів та батьки з дітьми.

НОВЕ місце проведення!
Нові можливості!

ПЕРЕЇЖДЖАЄМО
в центр!

«Дитячий світ» відбудеться у культурно-мистецькому
центрі Львівський Палац Мистецтв, що розташований в самому центрі міста,
зручний у добиранні та популярний серед львів'ян та гостей міста!

Дитячий світ 2019
Тематичні розділи виставки-ярмарку
• Ігри та іграшки.
• Книги. Канцелярія та товари для творчості.
• Одяг та взуття. Шкільна форма.
• Дитячі меблі, текстиль.
• Коляски та автокрісла
• Товари для догляду за дітьми
• Засоби гігієни, дитяча косметика та парфумерія.
• Дитяче харчування.
• Карнавальні костюми. Товари для дитячого свята.
• Товари та подарунки до новорічних свят.
• Дитячі розваги та відпочинок.
• Зимовий відпочинок для дітей
• Навчання та розвиток. Вивчення іноземних мов
• Творчі студії та майстерні
• Дитяча фото- та відео-зйомка.

Салон майбутніх та молодих мам
• Одяг та аксесуари для майбутніх мам.

• Косметика і засоби гігієни для вагітних
• Товари ля годування.
• Репродуктивні центри та центри планування сім'ї
• Школи майбутніх батьків, підготовка до пологів.
• Консультації лікарів та спеціалістів.
• Спорт для майбутніх, молодих мам та їх малюків

Дитячий світ 2019
➢ 980грн/м2
в закритому приміщенні Додатково доплата за кутовий стенд
+10%, острів/напівострів +15%

➢ Типові стенди
Стенд «Мінімум»

5420
грн

➢ 1500 грн
Обов’язковий організаційний
внесок (акредитація, запрошення на
прийом диплом учасника, прибирання,
охорона)

Стенд «Базовий»

7380
грн

➢ Запитайте у менеджера
Для майстрів Hand made,
студій,
колективів,
шкіл
та
розважальних центрів - пільгові
умови на участь

Стенд «Комфорт»

11200
грн

4 м2 , лінійний

6 м2, лінійний

9 м2, кутовий

Обладнання: стінові конструкції,
фризовий напис, килимове
покриття,
1 світильник, 1 стіл, 2крісла,
смітник, розетка. Орг внесок.

Обладнання: стінові конструкції
фризовий напис, килимове покриття, 2
прожектори, 1 стіл, 3крісла,
смітник, розетка. Організаційний
внесок

Обладнання: стінові конструкції,
фриз,1 стіл, 4 крісла,
3 світильники, килимове покриття,
прилавок К4, смітник,
розетка. Орг внесок.

➢ Запитайте у менеджера
Додаткове виставкове обладнання
та рекламні послуги

Безкоштовні можливості для
учасників зі стендом

Додаткові

Розміщення інформації про Компанію в
соц мережах події та у новинах на
сторінці виставки
Розміщення новин Компанії в
щомісячній розсилці по базі
відвідувачів
Оренда конференц-залу для
проведення презентацій.

Дитячий світ 2019

Заочна участь
&
Додаткові
можливості

розміщення
логотипу на флаєрах
і буклетах
3000 грн

розміщення банера на
території виставки
200грн/м2

Розміщення рекламної

розміщення банера на
сторінці виставки 100х200
пікселів

Оренда конференцзалу
700 грн/год

аудіо та відео
реклама на Виставці
50 грн/30 сек

розміщення рекламної
продукції у роздаткових
теках для учасників

Розміщення та
закріплення у топі на 1
тиждень допису в соц.
мережах виставки

розміщення новини на
сторінці виставки (в
топі протягом тижня)
та в інфо розсилці

200 грн/допис

300 грн/новина

400 грн/місяць
Участь у демонстраційних
показах колекцій дитячого
одягу (група до 15
моделей)

1500 грн

продукції на інфо
стійках Огранізатора
800 грн

200 грн

За додатковими питаннями
звертайтесь в Дирекцію Виставки:
(067) 3703672 Оксана
www.galexpo.com.ua/dytsvit
Приєднуйся до наших пабліків:
www.facebook.com/dytsvitlviv
www.galexpo.com.ua/dytsvit

можливість поширювати

рекламну продукцію
800 грн

Стань партнером Дитячого Світу

Генеральний партнер
20 тис грн

Партнер виставки
7 тис грн
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Зацікавлення відвідувачів
тематиками виставки

Оцінка виставки учасниками
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6%

Кількість
відвідувачів

Цільова
Побудова,
аудиторія облаштування
відвідувачів та оформлення
стендів

Кількість і
тематика
супутніх
заходів

Рекламна
кампанія
виставки

Якість роботи
організаторів

70.4%

69.6%

76.0%

17%
Одяг для дітей та підлітків
Шкільна форма
Дитяче взуття
15%
Ігри та іграшки
5%
Дитячі меблі
Коляски та автокрісла
Засоби гігієни, дитяча косметика та парфумерія
Дитяче харчування
Дитяче дозвілля
Навчання та розвиток дітей.
Канцелярія та товари для творчості
5%
Дитяча фото- та відео-зйомка
Інше
0%

Оцінка виставки відвідувачами
75.6%

12%

Соціальний
статус відвідувачів

16%

Оформлення
експозиції

Якість
Організація
Реклама
Оцінка супутніх
наповнення
виставки
виставки (чи
заходів
(кількісний та
(робота
достатньо в
якісний склад організаторів) ЗМІ інформації
учасників)
про виставку)

10%
13%

5%

3%

6%

15%

14%

9%

23%
6%

57.7%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3%

Керівник/власник підприємства/установи
Керівник підрозділу підприємства
Менеджер/ фахівець
Робітник
Студент
Державний службовець
Науковець
Тимчасово не працюючий , домогосподарка
Пенсіонер
Інше

7%

