
IV Східний Ярмарок

28 – 29 січня 2020 р.
в рамках

XIII Форуму Європа-Україна



Запрошуємо взяти участь у цьогорічному Східному Ярмарку!

IV Східний Ярмарок – це багатогалузева виставка для представників усіх секторів економіки, в тому числі фірм, асоціацій, регіонів, неурядових 

організацій, котрі мають намір знайти нові торгівельні контакти або розширити бізнес співпрацю з польськими та європейськими фірмами, а 

також представити свої ключові продукти і проекти та зміцнити позицію на ринку. 

У 2019 році Східний Ярмарок зібрав:

 130 учасників

 5 країн: Польщу, Україну, Румунію, Словаччину і Австрію 

 понад 20 галузей, в т.ч.: інформатика і сучасні технології, будівництво, моторизація, HR, енергетика, FMCG, освіта, транспорт, 
спорт і туризм



Чому варто взяти участь у IV Східному Ярмарку

 Участь у найбільшій події присвяченій Польщі та Україні

 Нагода для пошуку торгівельних контактів, обміну досвідом, зустрічей з представниками бізнесу з : IT і сучасні технології, енергетика, інфраструктура,
FMCG, HR, спорт та туризм

 Зустрічі з представниками урядових структур та місцевого самоврядування

 Тренінги, індивідуальні консультації, практичні панельні дискусії: „Як розпочати бізнес у Польщі”

 Допомога у пошуку контактів B2B

 Зона Бізнес VIP (зустріч з партнерами в комфортних умовах)

 Додаткова форма реклами: www, логотип, опис фірми в social media та показ рекламного фільму на екранах головного холу конференційного центру під
час XIII Форуму Європа-Україна

 Презентація регіонів Польщі та України

 Конкурс на Найкращий стенд (головна нагорода: виставкова площа під час XXX Економічного Форуму в Криниці)

 Новини з конференції у головних медіа Польщі та України



Каталог Учасника IV Східного Ярмарку

Представте свою діяльність на IV Східному Ярмарку! 

(www, опис діяльності, логотип, графічна реклама)

 Каталог буде розповсюджено серед учасників XIII Форуму Європа-Україна у Жешові (понад 800 осіб) та під час найбільшої події 
для самоврядування– VI Європейського Конгресу Місцевого Самоврядування у Кракові (понад 2000 осіб)!

 Каталог буде розміщено на нашій інтернет сторінці та соціальних мережах

 Промоційна ціна: 100 zł нетто

Всі будуть про вас читати! 



Організаційна інформація

Поверхня із забудовою Поверхня без забудови

 6 m²
 12m²
 Більша поверхня…..m² 

(кількість місць обмежена)

410 zł нетто
770 zł нетто
60 zł нетто/1 m² + 50 zł нетто за 
стійку

 6 m²
 12 m²
 Більша поверхня…..m² 

(кількість місць обмежена)

0 zł
0 zł
0 zł

Стенд, виконаний в системі octanorm, включає в себе: стінки, напис з назвою учасника 
виставки та номером стенду, відділене підсобне приміщення 1 m² (з розеткою 230 V, 
вішаком для одягу, смітником), столик, 2 стільці, стійка, темносірим покриттям для підлоги.

 Можливість самостійного дизайну стенду

 Додаткові інструменти: 

розетка 230 V/1 kW – 50 zł нетто
розетка 380 V – 200 zł нетто
темносіре покриття для підлоги- 10 zł нетто/1m² з монтажем
кольорове покриття для підлоги- 20 zł нетто/1m² з монтажем
стілець – 10 zł нетто
стіл – 20 zł нетто
стійка – 50 zł нетто

 Istnieje możliwość indywidualnej aranżacji i zabudowy stoiska.
 Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do 10 stycznia 2020 r. (w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.forum-ekonomiczne.pl
 Każdy z wystawców ponosi opłatę rejestracyjną w kwocie 100 zł + VAT za osobę (obejmuje ona udział w programie merytorycznym XIII 

Forum Europa – Ukraina, II Forum Słowackiego, materiały konferencyjne, lunche i bankiety)
 Wszystkich wystawców obowiązuje rejestracja na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl
 Targi mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, a wstęp na nie jest bezpłatny

http://www.forum-ekonomiczne.pl/
http://www.forum-ekonomiczne.pl/


XIII Форум Європа-Україна (28 – 29 січня 2020 р.)

 Найбільша у Польщі міжнародна конференція, присвячена ключовим питанням

модернізації та розвитку України

 Понад 800 учасників з Польщі, України, країн ЄС і сусідів, США – представників

урядів, політики, дипломатії, бізнесу, самоврядування, європейських інституцій,

міжнародних організацій, аналітичних осередків

 Понад 40 панельних дискусій присвячених економічним, соціальним та

політичним питанням

 Презентації українських регіонів, вибраних секторів економіки

 2 банкети: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi

II Словацький Форум (29 січня 2020 р.)

 Пленарна сесія: присвячена економічній співпраці ЄС та Словаччини

 6 панельних дискусій

 Презентації словацьких міст та регіонів

 Банкет: можливість безпосереднього нетворкінгу з учасниками

Супроводжуючі конференції


