
МВЦ, УКРАЇНА, м. КИЇВ, 
БРОВАРСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 15
МЕТРО «ЛІВОБЕРЕЖНА» 
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ЛАК&ФАРБА EXPO UA 
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ADDIT EXPO 3D
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З 24 по 27 листопада 2020 року на території Міжнародного виставкового 
центру під егідою XIX Міжнародного промислового форуму — найбільшого 
в Україні щорічного заходу з машинобудування — відбулися в єдиному фор-
маті технічні виставки:

XII Міжнародна спеціалізована виставка PLAST EXPO UA
IV Міжнародна спеціалізована виставка ADDIT EXPO 3D

II Міжнародна спеціалізована виставка ЛАК&ФАРБА EXPO UA
XIII Міжнародна спеціалізована виставка КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК

01ОФІЦІЙНО

Місце проведення:
МВЦ, Україна, м. Київ, Броварський проспект, 15 

Організатор:
Міжнародний виставковий центр 

Почесні гості: 
Заступник Міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості України Віталій Олек-
сандрович Немілостівий
Заступник Міністра з питань стратегічних 
галузей промисловості України з питань 
європейської інтеграції Юрій Олександро-
вич Петровський
Директор Державного департаменту — 
Центру ливарного виробництва Степан 
Іванович Клименко

Вінсент ЖЕРАР, 
директор-розпорядник 
Всесвітньої асоціації 
виставкової індустрії

Найсильніший бік виставкової діяль-
ності — виставка як маркетинговий 
інструмент активно діє на всі п’ять 
почуттів людини



02СТАТИСТИКА ЗАХОДІВ

13 000 М2

Загальна площа, на якій розмістились 
5 виставкових заходів

5 823 фахівця
Загальна кількість спеціалістів, які 
відвідали виставкові заходи

10 країн-учасниць
Австрія, Грузія, Іран, Італія, Китай, Німеччина, 
Польща, Туреччина, Швейцарія, Україна 

173 підприємства
Загальна кількість учасників комплексу 
технічних виставкових заходів



03СТАТИСТИКА ЗАХОДІВ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ УЧАСНИКІВ

90,17%
Учасники 
з України

25,44%
Виробники

74,56%
Імпортери, 
дистриб'ютори, 
дилери

9,83%
Учасники 
з інших країн

ГЕОГРАФІЯ КОМПАНІЙ УЧАСНИКІВ 
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НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ УЧАСНИКІВ

29,60% Металлообработка
13,40% Гідравліка. Пневматика. Підшипники
9,86% Зварювання
2,80% Підйомно-транспортне, складське обладнання    
7,04% Автоматизація виробництва
1,40% Безпека виробництва
25,30% Переробка полімерів
4,22% Аддитивні технології
6,38% Обробка поверхні



05СТАТИСТИКА ЗАХОДІВ

СТАТУС ВІДВІДУВАЧІВ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ВІДВІДУВАЧІВ

28,17 % Керівник вищої 
      ланки

20,61 % Керівник 
      підрозділу

18,17 %  Технічний 
      спеціаліст

13,62 % Менеджер 

11,02 %   Приватний 
        підприємець

8,42 %    Інше 

47,86 % Виробники

20,60 % Імпортери, 
       дистриб'ютори, 
       дилери

17,00 %  Монтаж, сервіс

14,54 % Розробка, 
       проєктування



06СТАТИСТИКА ЗАХОДІВ

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЗА МІСТАМИ УКРАЇНИ
(ЗА ВИНЯТКОМ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ ВІДВІДУВАЧІВ

Дніпро та обл.
Харків та обл.

Кропивницький та обл.
Полтава та обл.

Житомир та обл.
Хмельницький та обл.

Львів та обл.
Чернігів та обл.

Запоріжжя та обл.
Вінниця та обл.
Черкаси та обл.

Одеса та обл.
Чернівці та обл.
Волинська обл.

Донецьк та обл.
Суми та обл.

Ів.-Франківськ та обл.
Рівне та обл.

Херсон та обл.
Миколаїв та обл.

Закарпатська обл.
Тернопіль та обл.
Луганськ та обл.

Металообробка
Транспортне машинобудування

Будівництво
Хімічна промисловість

Харчова промисловість
Сільгоспмашинобудування

Переробка полімерів, вироби
Паливно-енергетичний комплекс

Металургія, гірничодобувна промисловість
Промислова безпека

Упаковка, рекламна індустрія
ЖКГ, водопостачання

Меблева промисловість
Медицина та протезування

Інше

              10,59%
           10,23%
             9,06%
               6,67%
           6,34%
                   5,84%
        4,63%
                  4,49%
                4,21%
                4,19%
               4,13%
           3,63%
        3,45%
        3,18%
       3,12%
                2,90%
               2,83%
               2,75%
        1,96%
      1,73%
     1,59%
   1,44%
1,04%

                                                24,64
         5,04
                      11,75
                 9,38
           6,41
        4,76
                 9,39
    2,52
    3,48
  1,85
       4,23
0,87
   2,24
  1,53
           11,91
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Програма виставок складалася з 17 різно-
планових заходів, серед яких:

XIV Відкритий конкурс професійної 
майстерності зварювальників України 
«ЗОЛОТИЙ КУБОК БЕНАРДОСА — 2020»
Яскрава, жива, динамічна подія з особли-
вим духом змагання і почесними кубками 
переможцям.

«PU FEST UKRAINE 2020»
Міжнародний бізнес форум для фахівців 
в області поліуретанів, на якому відвіду-
вачі знайомилися з провідними техноло-
гіями і матеріалами галузі і дізнавалися, 
яке обладнання для виробництва та пере-
робки поліуретанів займає провідні пози-
ції на ринку.

Конференція «Забезпечення ливарною 
продукцією підприємств машинобуду-
вання України»
Конференція проходила за участю 
перших осіб держави і піднімала всі най-
гостріші питання галузі, починаючи від 
кадрової політики і закінчуючи необхід-
ністю захисту і підтримки вітчизняного 
виробника і забезпечення підприємств 
держзамовленнями.

Доповіді на відкритому дискусійному 
майданчику з адитивних технологій

Семінари



08ВИСТАВКА ВІДБУЛАСЯ

ВИСТАВКА ВІДБУЛАСЯ 
ДЛЯ ВАС І ЗАВДЯКИ ВАМ!

Колектив ТОВ «МВЦ» висловлює вдяч-
ність за те, що, попри всі труднощі і 
неоднозначну ситуацію у світі, Ви знай-
шли можливість традиційно провести 
останній тиждень листопада на голов-
ному майданчику галузі машинобуду-
вання, адитивних технологій і перероб-
ки пластмас; за Вашу активну ділову позицію, за те, що завдяки Вам еко-
номіка країни не зупиняється! Незважаючи ні на що, Ви продовжуєте вра-
жати аудиторію новими розробками обладнання і технологій.

Ми давно навчилися адаптуватися до зміни внутрішніх і зовнішніх умов, 
тому невизначеність у світовій економіці, пов'язану з пандемією, сприйняли 
як черговий серйозний виклик для всієї промисловості, який необхідно 
перетворити на можливості. 

Планомірно вибудовуючи довготривалу співпрацю з лідерами індустрії, з їх 
клієнтами, ми формуємо ринковий попит на основі достовірної інформації.



09НАШІ ВИСТАВКИ

МІЖНАРОДНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ цього року 
вразив новітніми лазерними технологіями для різання 
металу і зварювання. Одночасно декілька компаній на 
своїх стендах створили можливість побачити наживо 
роботу такого обладнання. Також ситуація в світі, яка 
позначилася на доставці вантажів з-за кордону, дещо 
активізувала українських виробників: вони були представ-
лені у всіх експозиціях — заходу: металообробне облад-
нання, гідравлічні компоненти і системи, зварювальне 
обладнання та матеріали, програмне забезпечення, ЗІЗ, 
вантажопідйомна техніка та складське обладнання. 

За результатами виставки можна зробити висновок, що учасники 
індустріального ринку продовжують розвиватися, створювати 
інноваційні розробки, і це свідчить про їх впевненість у 
майбутньому успіху. 

НА PLAST EXPO UA панував дух інновацій, уособлений 
новими учасниками — абсолютними лідерами у галузі 
екструзійних технологій та полімерної сировини. У 
центрі уваги — напрямок економіки замкнутого циклу, 
екологічні та економічні аспекти виробництв.

Традиційно на тому ж майданчику відбулася виставка 
ЛАК&ФАРБА.
Компанії-представники обох галузей зазначили кори-
сний взаємозв’язок між виставками: в рамках одного про-
стору учасники можуть знайти потрібне обладнання і 
сировину, як у сфері лакофарбових матеріалів, так і в 
галузі полімерної промисловості. 

ADDIT EXPO 3D, єдина в Україні щорічна галузева подія, 
викликала жвавий інтерес і показала, що галузь 3D-друку 
зростає високими темпами, залучаючи до своєї спільно-
ти все більше учасників. Чимало хто швидко переходить 
з категорії цікавих в категорію тих, хто починає професій-
но займатися 3D-друком і використовувати досягнення 
прогресу на виробництві, в т.ч. і в машинобудуванні.



10ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ

«Несподівано...», — шоковано сказала міні-мас-
лостанція, котру запакували просто на стенді і 
вручили клієнту за два дні до завершення 
виставки Міжнародний промисловий форум.
Також саме на нашому стенді відбулася 
несподівана зустріч нового клієнта з системами змащення «Dropsa». В результаті — 
захоплення, радість і розробка масштабного проекту. Велику увагу привертала 
маслостанция з пристроями для запресовування і розпресування. Знявши частину 
корпусу, ми продемонстрували «начинку»: тонкощі конструкції і якість втілення 
розробки.
Ми вдячні великій кількості партнерів, спілкування з якими протягом усіх чотирьох 
днів не давало нам занудьгувати. В такий час це особливо приємно! Серед резуль-
татів виставки також продаж чотирьох гідроклапанів зі стенду і формування кількох 
запитів, які поїхали з нами в офіс для розрахунку розробки та виготовлення гідропри-
водів».

Компанія МОТОРІМПЕКС 
з гумором повідомила про черго-
вий продаж свого обладнання на 
«Промфорумі»:

«Ці 4 дні були насичені роботою: відбули-
ся десятки переговорів і сотні ділових 
зустрічей.
У гостей виставки була можливість 
своїми руками перевірити на міцність 
вироби, надруковані за технологією 
Multi Jet Fusion. Серед зразків були корпу-
си, функціональні деталі, анатомічні 
моделі і сувеніри».

Компанія 3Dprint Infomir
дякує усім, хто виявив інтерес 
до нашого стенду на виставці 
ADDIT EXPO 3D – 2020

«Дорогі партнери, клієнти, друзі! 
Незважаючи на обставини в світі і 
в Україні, дана виставка показала 
велику зацікавленість відвідувачів 
в обладнанні нашого виробництва. 
Ми отримали велику кількість 
замовлень від нових і постійних 
клієнтів і бачимо великий потен-
ціал зростання промисловості...» 

Компанія АРАМІС, 
підбиваючи підсумки 
виставки, теж поділила-
ся своїми враженнями



11

Компанія СТАНКОПЛАСТ:

«Ми є постійними учасниками виставки 
Plast Expo UA! Дуже вдячні організато-
рам за створення такого чудового 

простору для спілкування. Тут ми знайшли більшість 
наших клієнтів, за що ми вдячні організаторам. 
Плануємо участь і в наступних виставках! Цього року 
прямо на виставці були продані і відвантажені 
кілька одиниць обладнання».

ОСВ ТЕХНОЛОДЖІ: 
 «Ми виробляємо і обслу-
говуємо дозувальне і змі-
шуюче обладнання для 

лиття поліуретанів, силіконів, епоксид-
них смол і поліефірів компаундів. В 
цьому році вперше представляємо наш 
новий проект — виробництво поліурета-
нових систем OSV. Багато нових цікавих 
знайомств з українськими і зарубіжни-
ми компаніями, продуктивні і перспек-
тивні переговори з провідними фахівця-
ми галузі. Ну і вишенька на торті — 
наша дозувальна установка OSV серії S 
знайшла на виставці свого власника. 
Устаткування продано!..»

UASTAL:
«Величезна вдячність 
усім організаторам 
заходу!!! Для себе ми 

дійшли висновку, що, незважаючи 
на складні економічні обставини, 
виставки дають результат!»

ТМ LENKER:
«Попри ситуацію та перепони, ми, 
ТМ Lenker, гідно презентували на 
виставці власні розробки. На основі 

наших доробок маємо домовленості з Інститутом 
електрозварювання ім. Є.О. Патона. Вже в четвер 
вони будуть у нас на виробництві! Будемо разом 

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ

«Підійшов до завершення Міжнародний 
Промисловий Форум-2020. Це дійсно най-
більша промислова виставка України в 
області металообробки, машинобудування і 
суміжних галузей... Провести такий захід в 
кризовий момент, викликаний пандемією 
коронавірусу, тим самим зберегти ім'я та 
статус Промфоруму, — це заслуговує на 
велику повагу».

Компанія МАШІНТЕХ 
висловила вдячність організато-
рам виставки, усім клієнтам і 
гостям за їх інтерес та активність:

будувати основи майбутнього 
потенціалу України! Дякую вам, 
організатори, за надану мож-
ливість! Ми її використали»!
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ЗАГАЛЬНИЙ УСПІХ ВИСТАВКИ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЇЇ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ З БОКУ УЧАСНИКІВ ОБУМОВЛЕНІ 
КІЛЬКОМА ЧИННИКАМИ:

У важких «обмежувальних» умовах, пов'язаних із 
пандемією, були побоювання, що відвідувачів 
не буде і ефективність участі у виставці виявить-
ся нульовою. У реальності вийшло навпаки  — 
відвідувачі були і виявили живий інтерес до 
заходу. Кількість, можливо, в даних непростих 
умовах і знизилася, проте якість відвідування 
залишилася на гідному рівні. Багато компаній 
зазначили, що успіх виставки та їх участі в ній 
дає мотивацію для розвитку, створення новинок 
і збільшення внеску в розвиток галузі.

Учасники, які виступали зі стендом не вперше, 
зазначали, що відвідувачі приходили на вистав-
ку цілеспрямовано до їх стендів, з конкретними 
питаннями та проектами, пам'ятаючи бренди з 
попереднього року. Це свідчить як про те, що 
компанії і їх продукція після участі у виставках 
стають більш впізнаваними, так і про те, що 
повторна і постійна участь у тематичних вистав-
ках значно примножує ефективність таких інве-
стицій для підприємств-учасників.

Також учасниками зазначено, що відвідуваність 
виставки і географія відвідувачів (усі регіони 
України) перевершили очікування.



13УСПІХ ВИСТАВОК

БІЛЬШ НІЖ 20 ОДИНИЦЬ 
ГАБАРИТНОГО ОБЛАДНАННЯ 

БУЛО ПРОДАНО!

ІНТЕНСИВНІ ПРОДАЖІ СТАЛИ «ВІЗИТНОЮ КАРТКОЮ» 
ТЕХНІЧНИХ ВИСТАВОК — 2020



14КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА

Готуючись до комплексу виставок 24-27 листопада 2020 року, 
в МВЦ дотримувалися рекомендацій UFI і МОЗ України.

КОМФОРТ І БЕЗПЕКУ 
ДЛЯ ВСІХ, ХТО ЗНАХОДИТЬСЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ МВЦ, 
ПОСТАВЛЕНО В ПРІОРИТЕТ

Перед входом до виставкового 
павільйону встановлені розділові 
доріжки і нанесено розмітку з 
позначенням безпечної дистанції. 
При вході організований темпера-
турний скринінг. 

1,5 m

Масковий режим і дотримання дис-
танції чітко організовані і обов'яз-
кові для всіх. Біля входу і по всьому 
периметру виставкового залу вста-
новлено безконтактні (сенсорні) 
дезінфектори. 

Інноваційна мобільна кабінка з 
функцією діагностики і дезінфек-
ції, яка оснащена пристроями 
вимірювання температури і автома-
тичної антисептичної обробки.



15ДО НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!

З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ 
З УСІМА УЧАСНИКАМИ НАСТУПНОГО РОКУ!

ЯК ЗАВЖДИ, СПОДІВАЄМОСЯ 
НА ПРОДУКТИВНУ І ВЗАЄМОВИГІДНУ 

СПІВПРАЦЮ!!

БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я, УСПІХІВ І ДОБРОБУТУ!!!


