
Спонсорські 
пакети
виставки kiff
Ваш вхідний квиток в меблевий ринок!



Чому KIFF?
must visit для кожного українського меблевика!

➔ 300 учасників
➔ 15 000 відвідувачів
➔ 50 000 підписників (E-mail, Facebook, 

Instagram)



партнер виставки
➔ Банер та лого ТМ компанії на сайті виставки 
➔ Лого в путівнику, запрошенні, бейджі 

виставки                                                                                                   
➔ Лого в e-mail розсилках
➔ Робота промоутерів в кількості до 2 чоловік
➔ Оголошення рекламного повідомлення під 

час виставки про партнера (1 раз на день)
➔ Рекламний пост про партнера на сайті 

виставки у Facebook, Instagram

генеральний партнер
➔ Банер та лого ТМ компанії на сайті виставки 
➔ Лого в путівнику, запрошенні, бейджі виставки                                                                                                   
➔ Розсилка поштою по базах 

виробники/дизайнери/ дизайн-студії флаєра 
компанії разом з запрошенням виставки

➔ Лого в e-mail розсилках
➔ Сторінка реклами  в каталозі виставки
➔ Виготовлення відеосюжету компанії
➔ Пост в FB, Insta відзнятого та змонтованого 

матеріалу
➔ Робота промоутерів в кількості до 2 чоловік
➔ Проведення презентації компанії та продукції 

на центральному майданчику «The Arena» (час 
0.5  год.)

➔ Оголошення рекламного повідомлення під час 
виставки про партнера (2 рази на день)

➔ Рекламний пост про партнера на сайті 
виставки у Facebook, Instagram

➔ Розміщення банера (павука) партнера у 
павільйоні виставки

➔ Виділення площі під оформлення фото-зони (6 
кв.м)

платиновий партнер
➔ Банер та лого ТМ компанії на сайті виставки 
➔ Лого в путівнику, запрошенні, бейджі виставки                                                                                                   
➔ Розсилка поштою по базах виробники/дизайнери/ 

дизайн-студії флаєра компанії разом з запрошенням 
виставки

➔ Лого в e-mail розсилках
➔ Сторінка реклами в каталозі виставки
➔ Виготовлення відеосюжету компанії
➔ Пост в FB, Insta відзнятого та змонтованого матеріалу
➔ Брендування стрічки для бейджів відвідувачів
➔ Вкладення в сумки при реєстрації учасників
➔ Робота промоутерів в кількості до 4 чоловік
➔ Проведення презентації компанії та продукції на 

центральному майданчику «The Arena» (час 1 год.)
➔ Розміщення банера компанії на павільйоні (12 кв.м)
➔ Оголошення рекламного повідомлення під час 

виставки про партнера (4 рази на день)
➔ Рекламний пост про партнера на сайті виставки у 

Facebook, Instagram
➔ Розміщення банера (павука) партнера у павільйоні 

виставки
➔ Брендування зони реєстрації
➔ Виділення площі під оформлення фото-зони (12 кв.м)

20 000 UAH 100 000 UAH30 000 UAH



Скільки людей побачать 
мою рекламу та 
активність?



Прогнозована кількість 
відвідувачів понад 15 
тисяч спеціалістів та 
байерів з усіх регіонів 
України. 

Також, Вас побачать та 
почують більш ніж 20 
тис. підписників в 
facebook та Instagram

Та 50 000 адресатів 
поштової розсилки

А Ви знали?
Виставка KIFF найбільша 
та найвідвідуваніша 
професійна подія в 
меблевій індустрії в 
Україні



Івенти в рамках Kiff?*

➔ Interium. Міжнародна інтер’єрна премія для 
дизайнерів/архітекторів

➔ BestMebel UA. Найпрестижніший конкурс 
на кращі меблі серед вітчизняних 
виробників

➔ The Arena. Комунікаційна платформа для 
презентацій, майстер класів та інших 
івентів у рамках виставки

* не пропустіть можливість стати партнером в окремих івентах в рамках 
виставки KIFF. Шукайте наші спеціальні пропозиції для партнерів на сайті 
виставки



Залишились питання? Зв’
яжіться з нами для 
обговорення 
індивідуального пакету 
саме під Вас!



Контакти:

Тел. (044)461 9955

E-mail: decor@kmkya.kiev.ua

mailto:decor@kmkya.kiev.ua

