
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

uCreate Бізнес-форум – це дводенний форум, що
включає навчальний інтенсив від провідних
спеціалістів у галузі інтернет-бізнесу, маркетингу,
економіки та бізнесу, а також дизайну; і ярмарок
вакансій. Захід організовується виключно для малого
та середнього бізнесу (бізнесменів, керівників
підприємств та представників компаній).

ПОДІЇ ЗАХОДУ

АУДИТОРІЯ ЗАХОДУ

Чоловіки/Жінки:
• власники бізнесу;
• публічні особи;
• діячі мистецтв та світу моди;
• керівники компаній;
• власники крафтових виробництв;
• ресторатори;
• шукачі роботи;
• інтернет-аудиторія.

• Виступи та консультації лекторів;
• ярмарок вакансій;
• кейтерінг;
• фото- та відеозйомка;
• презентація партнерських брендів;
• Інтерв’ю та фотосесія для ЗМІ;
• розіграш подарунків від партнерів.

БІЗНЕС ФОРУМ

ДАТА:
26 червня 2021

ПОЧАТОК:
10.00

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

ДАТА:
27 червня 2021

ПОЧАТОК:
10:00

Кількість гостей
50 гостей в залі
100 гостей online
9000 шукачів роботи

Місто
Олександрія



УМОВИ ПАРТНЕРСТВА

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

До пакету входить:

• Участь у форумі 26.06.2021 та у 
ярмарку вакансій 27.06.2021.

• Поширення Вашої рекламної 
продукції  для гостей, спікерів, 
шукачів роботи.

• Розміщення логотипу компанії на 
центральному Бренд-wall заходу.

• Лого на сайті форуму (в розділі
офіційні партнери).

• Лого на сайті Zametka (В розділі
партнери).

• Лого на Zametka у Facebook.
• Реклама в каталозі (Розмір 

1сторінка А5).
• Місце демонстрації компанії.
• Банер з інформацією про вашу 

компанію.
• Розсилка інформації.
• Спонсор конкурсу на розіграш 

телевізору серед шукачів роботи.

До пакету входить:

• Участь в форумі 26.06.2021 та у 
ярмарку вакансій 27.06.2021.

• Поширення Вашої рекламної 
продукції для гостей, спікерів, 
шукачів роботи.

• Розміщення логотипу компанії на 
центральному Бренд-wall заходу.

• Лого на сайті форуму (в розділі
генеральні партнери).

• Лого, стаття та реклама на 
Zametka (у розділі спонсори).

• Лого, стаття та реклама на 
Zametka (Facebook).

• Реклама в каталозі (Розмір 1 
сторінка А4).

• Місце демонстрації компанії в 
залі.

• Місце для представника компанії 
(до 2 осіб).

• Вітальне слово представника 
компанії на сцені.

• Банер з інформацією про вашу
компанію на сцені.

• Реклама на моніторі.
• Розсилка інформації.
• Спонсор конкурсу на розіграш

телевізору серед шукачів роботи.

Вартість: 2500 грн Вартість: 5000 грн



КОНТАКТИ

ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ

+380 93 165 94 69 (Юлія)

* Viber, WhatsApp, Telegram

+380 95 074 66 80 (Ігор)
* Viber, WhatsApp

ПОШТА ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ

lefigaro82@gmail.com (Юлія)
tyshchenko_create@ukr.net (Ігор) 


