
Співорганізатори:

Організатори:

Спільно з: За підтримки:

Якісне наповнення
При підготовці програми заходу організатори 
проводять фахові консультації з представниками 
бізнесу, представниками влади, потенційними 
інвесторами та експертами з різних галузей еконо-
міки в Україні та за кордоном.

Високий рівень учасників
На полях Форуму Ви зустрінетеся з керівниками 
провідних виробничих, наукових, інвестиційних, 
фінансових, страхових структур; представниками 
профільних парламентських комітетів і органів 
виконавчої влади, які формують політику у сфері 
науки і виробництва; юристами і юридичними 
фірмами та експертами з питань авторських прав; 
представниками міжнародних фондів у сфері 
підтримки розвитку високих технологій та інших 
фахових організацій. 
Це надасть Вам можливість отримати прямий 
контакт з першими особами, які приймають рішен-
ня в бізнесі, зміцнити та розширити свої професій-
ні зв’язки.

Високий рівень організації
Всі складові Заходу проводяться на сучасній 
виробничій базі з найкращим сервісом для учас-
ників і спікерів. Їх організовує високопрофесійна 
команда зі значним досвідом у сфері організації 
заходів високого рівня. 

Місія:

Інтеграція національного інтелектуального 
потенціалу та іноземного досвіду в інноваційний 
розвиток України. 

Мета: 

Системне сприяння об’єднання зусиль влади, 
науки, інвесторів та бізнесу для інноваційного 
ринку України.

Завдання:  

1. Пошук шляхів  переходу національної 
економіки на інноваційний шлях розвитку.

2. Створення  умов для розвитку 
високотехнологічного бізнесу в Україні.

3. Створення механізму взаємодії інноваційних 
структур та бізнесу. 

4. Корекція пропозицій й можливостей щодо їх 
реалізації на період, між першим та   наступним 
Форумом.
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Міжнародний Форум „INNOVATION MARKET” (МФІМ) спільно з Східноєвропейським Форумом „Інноваційна 
економіка та наука” – унікальне за своїми можливостями місце зустрічі політичних лідерів та представників влади 
України, генераторів інвестиційних проектів, представників авторитетних фінансових організацій України, Польщі 
та Китаю, виробників провідних інноваційних технологій та підприємств-споживачів. 

Міжнародний Східноєвропейський форум

„Інноваційна економіка та наука”
22-23 листопада 2016
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Потенціал та інфраструктура місця проведення: 

• загальна площа — 58000 кв. метрів;
• 3 павільйони під одним дахом;
• 16 окремих конференц-залів;
• офіси та кімнати для переговорів;
• парковка на 2000 автомобілів.

Міжнародний виставковий центр — сучасний комплекс світового класу для організації великих масових заходів: 
виставкових форумів, конгресів, презентацій та шоу-подій.
На сьогодні це єдина спеціалізована крита споруда в Україні, здатна забезпечити проведення за світовими стандартами 
масових заходів чисельністю від 5 до 18 тис. учасників.

Україна, 02002, м. Київ, Броварський пр-т, 15; e-mail: ifim@innovationmarket.com.ua

тел.: +38 (044) 201-11-44; +38 (044) 206-87-17; +38 (044) 201-11-74; +38 (044) 206-87-01
www.innovationmarket.com.ua

Міжнародний промисловий форум — найбільша 
промислова виставка в Україні. У 2005 році вона була 
зареєстрована у Міжнародній Асоціації Виставкової Інду-
стрії (UFI), що є найвищим рівнем світового визнання для 
виставки. Міжнародний промисловий форум включає в 
себе спеціалізовані виставки у галузі металообробки, 
машинобудування та суміжних областей, а також насиче-
ну програму науково - практичних конференцій, семіна-
рів, презентацій учасників форуму.
Учасниками виставки є провідні промислові підприємства 
України, близького та далекого зарубіжжя. Щорічно під 
час форуму презентуються новітні промислові технології, 
обладнання, інструмент, комплектуючі, послуги.

ЕКОНОМІЧНА

СОЦІАЛЬНАЕКОЛОГІЧНА

• Вищі навчальні заклади;
• Академічні інститути;
• Науково-дослідницькі інститути, конструкторські 

бюро, науково-технічні об'єднання і  науково-вироб-
ничі об'єднання, які не відносяться до академій;

• Startup - учасники;
• Винахідники з авторськими правами та з Ноу-хау;
• Виробники гаджетов та представники сучасних тем;
• Школи, учбові заклади та тренінг-центри;
• Технопарки;
• ЗМІ.

Студентам та учасникам АТО надаються знижки на відвідування 
виставкової зони та Стартап - алеї, за наявності студентського 
квитка/посвідчення.

XV МІЖНАРОДНИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
22 - 25 листопада 2016
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Аудиторія

Формат

Ресурси МВЦ

Ефективність МФІМ посилює паралельне проведення Міжнародного промислового форуму, в якому за 
довгорічною статистикою беруть участь від 300 до 600 компаній з 30 країн світу. Учасники  та відвідувачі 
Промислового Форуму доповнять цільову аудиторію МФІМ.
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