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Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються реформування сфери паркування 
транспортних засобів» набув чинності 27 вересня 2018.

Сфера паркувальних послуг проходить стадію корінних змін, які дозволять сформувати цивілізований ринок та забезпечити 
сучасну організацію паркувального простору в містах України.

КОМУ БУДЕ КОРИСНО?

Безпосереднім покупцям:

• представникам міських та обласних адміністрацій, 
об’єднаних територіальних громад

• комунальним підприємствам та приватним операторам 
паркувань

• будівельним компаніям (керівництво, відділи постачання 
та капбудівництва)

• ТРЦ, бізнес-центрам, торгівельним центрам, готелям, 
супермаркетам (служби експлуатації)

• представникам ОСББ (благоустрій прибудинкових 
територій)

Постачальникам обладнання та систем для 
паркувань:

• бар’єри / огорожі / шлагбауми

• системи контролю в’їзду / виїзду

• обладнання для оплати / паркомати

• системи освітлення

• системи безпеки

• системи внутрішнього зв’язку

• автомобільні ліфти

• покриття для підлоги, фарбування та розмітка

• зарядні станції для електромобілів

• системи вентиляції

РЕГІОНИ, ЩО ВІДВІДАЛИ
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ПЛОЩА 9 КВ.М.  
(Обладнаний стенд) - 1 700 Євро

У вартість включено:
• стандартна комплектація стенду: стінові панелі,  

1 стіл, 2 стільці, фриз з назвою компанії, освітлення, 
кошик для сміття;

• презентація в рамках Ділової програми (тривалість 
20 хвилин);

• участь 5 фахівців компанії у всіх заходах виставки;

• підключення до електрики;

• розміщення логотипу компанії на сайті виставки;

• друк рекламного блоку (А4 повнокольоровий) та 
опису компанії в каталозі виставки;

• запрошення на фуршет (для 3 гостей);

• всі податки включені у вартість.

ПЛОЩА 6 КВ.М.  
(Обладнаний стенд) - 1 250 Євро

У вартість включено:
• стандартна комплектація стенду: задні стінові 

панелі, 1 стіл, 2 стільці, фриз з назвою компанії;

• презентація в рамках Ділової програми (тривалість 
20 хвилин);

• участь 3 фахівців компанії у всіх заходах виставки;

• підключення до електрики;

• розміщення логотипу компанії на сайті виставки;

• друк рекламного блоку (А4 повнокольоровий) та 
опису компанії в каталозі виставки;

• запрошення на фуршет (для 3 гостей);

• всі податки включені у вартість.

ПЛОЩА 4 КВ.М.  
(Обладнаний стенд) - 1 000 Євро

У вартість включено:
• стандартна комплектація стенду: задні стінові 

панелі, 1 стіл, 2 стільці, фриз з назвою компанії;

• участь 3 фахівців компанії у всіх заходах виставки;

• підключення до електрики;

• розміщення логотипу компанії на сайті виставки;

• друк опису компанії в каталозі виставки;

• запрошення на фуршет (для 3 гостей);

• всі податки включені у вартість.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ СПОНСОРСЬКІ МОЖЛИВОСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР - 5 000 ЄВРО
• 5 учасників від компанії;

• обладнаний стенд 18 кв. м;

• презентація компанії в рамках ділової програми (тривалість 20 
хвилин);

• можливість виступити з вітальним словом на відкритті виставки;

• фуршет для експонентів та спеціальних гостей (закритий захід), 
приміщення брендується рекламними матеріалами Спонсора;

• розміщення логотипа Спонсора на запрошеннях на фуршет;

• розміщення банера Спонсора (2 од.) в зоні реєстрації;

• включення промо-матеріалів Спонсора в пакет документації та 
роздача всім гостям заходу на реєстрації;

• друк макета (2 А4 повнокольоровий) в каталозі заходу (внутрішні 
сторінки);

• логотип компанії на всіх друкованих та електронних матеріалах 
заходу;

• запрошення на фуршет (для 5 гостей);

• всі податки включені у вартість.

Примітка:
всі рекламні матеріали (банери, канцтовари, брошури, прапорці 
і т.п.) виготовляються і доставляються на майданчик компанією-
Спонсором самостійно.

СПОНСОР РЕЄСТРАЦІЇ - 3 500 ЄВРО
• 5 учасників від компанії;

• обладнаний стенд 9 кв. м;

• презентація компанії в рамках ділової програми (тривалість 20 
хвилин);

• розміщення банера компанії (2 од.) та брендованих прапорців в 
зоні реєстрації;

• брендування зони реєстрації логотипами компанії-Спонсора;

• друк макета (А4 повнокольоровий) в каталозі заходу (внутрішні 
сторінки);

• логотип компанії на всіх друкованих та електронних матеріалах 
заходу;

• запрошення на фуршет (для 5 гостей);

• всі податки включені у вартість.

Примітка:
всі рекламні матеріали (банери, канцтовари, брошури, прапорці 
і т.п.) виготовляються і доставляються на майданчик компанією-
Спонсором самостійно.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ:
• Кабельний інтернет \ 1 індивідуальна точка доступу -  

200 Євро (за 2 дні);

• Установка додаткового плазмового екрану на стенді -  
150 Євро (за 2 дні);

• Установка тумби, брендованої логотипами компанії-експонента - 
50 Євро (за 2 дні).

Для відвідувачів:

Для відвідувачів участь у виставці і конференції безкоштовна, за 
умови попередньої реєстрації на сайті заходу.

Для ЗМІ:

Для представників ЗМІ участь у виставці і конференції 
безкоштовна, за умови попередньої реєстрації на сайті та 
акредитації в оргкомітеті заходу.
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ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

Сесія 1  
«Реформування сфери паркування транспортних засобів 
в Україні»
• Потенціал ринку паркувальних послуг та перспективи 

зростання надходжень до бюджетів міст України
• Служба інспекторів парковки: організаційна структура, 

функціонал та стандарти праці
• Національна поліція: участь в контролі за дотриманням 

правил паркування та взаємодія з муніципальними 
інспекторськими службами

• Оплата послуг паркування та штрафів за порушення 
правил: правові аспекти та механізми стимулювання 
власників транспортних засобів

Круглий стіл №1  
«Нові правила паркування в дії» за участю представників 
міських адміністрацій, підприємств-операторів 
паркувального сервісу та служб інспекторів парковок. 

Питання та теми для обговорення:
 › Один рік з моменту введення нового закону про 

паркування: що змінилося в містах України?
 › Муніципальні плани розвитку паркувального простору
 › Взаємодія приватних операторів та комунальних 

паркувальних підприємств
 › Формування тарифів, механізми залучення фінансування 

та інвестицій у сферу паркувального бізнесу
 › Функціонування служб інспекторів парковки: практичний 

досвід організації взаємодії з патрульною поліцією, 
забезпечення кадрами, обладнанням та технічними 
засобами

 › Кроки щодо популяризації послуг паркування

Круглий стіл №2  
«Паркувальний простір» за участю представників міських 
адміністрацій, підприємств-операторів паркувального 
сервісу, міських планувальників та технічних експертів.

Питання та теми для обговорення:
 › Парковки в містах України: попит та пропозиція
 › Паркінги як частина міської інфраструктури: оптимальні 

технології для збільшення кількості паркувальних місць
 › Особливості будівництва надземних та підземних 

паркувальних комплексів
 › Організація паркінгів в районах з існуючою забудовою: 

міжнародний досвід та сучасні технології
 › Нові будівельні норми та стандарти організації 

паркувального простору при будівництві житла та об›єктів 
інфраструктури

 › Устаткування паркомісць для людей з інвалідністю
 › Розвиток паркувального сервісу для електромобілів та 

велосипедів

В програмі можливі зміни.

ОРГАНІЗАТОР

Компанія «Бізнес-Форум» спеціалізується на надання 
послуг по організації і проведенню міжнародних та 
регіональних галузевих конференцій і виставок (рік 
заснування 2003).
Ми проводимо заходи для наступних галузей: міська 
інфраструктура, транспорт і логістика, екологія, 
металургія, гірничодобувна промисловість, хімічна 
промисловість.

РОЗДІЛИ ЕКСПОЗИЦІЇ:

• МЕХАНІЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА КОМПОНЕНТИ

• IT- СИСТЕМИ ТА ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

• ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПАРКУВАЛЬНИХ ГАРАЖІВ

Сесія 2  
«Устаткування, механізовані системи та засоби 
контролю»

Теми для доповідей: 
• засоби фото- відео фіксації
• евакуатори
• бар’єри / шлагбауми / огорожі
• системи контролю в’їзду / виїзду
• обладнання для оплати / паркомати
• системи освітлення

Сесія 3  
«IT-системи та технічні рішення» 

Теми для доповідей: 
• системи бронювання та оплати паркомісць
• GPS-трекінг
• системи інформування водія
• системи внутрішнього зв’язку
• системи безпеки
• протиугінні системи та сигналізація
• вентиляційні системи

Місце проведення
ВКЦ Торгово-промислової 
палати України
вул. Велика Житомирська, 33
Київ, Україна
www.chamber-plaza.com

Виставка Parking Ukraine 2019 пройде в багатофункціо- 
нальному виставковому конгрес-центрі на базі Торгово-
промислової палати України в самому центрі Києва. 

ТПП маєбагаторічний досвід організації заходів різного 
масштабу і формату, виставок і конференцій.

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ

Анна Грачова
Менеджер проекту
+38 056 794 33 94, вн. 216
+38 068 794 10 40
A.Gracheva@b-forum.com

Юлія Жукова
Менеджер проекту
+38 056 794 33 94, вн. 209
+38 099 110 93 40
Y.Zhukova@b-forum.com


