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Бути важливо!120+
учасників

20+
спікерів

участь
 у панельних
дискусіях

виставка
інноваційних
рішень

10+

Важливість тематики як пріоритетного 
напрямку розвитку цифрових рішень

Винятковий рівень учасників

Універсальний майданчик для підвищення рівня 
професійних знань, налагодження взаємовигідних 
партнерських відносин, нових можливостей 
та просування національних розробок на міжнародні 
ринки, залучення інвестицій під проекти

Можливість бути в тренді з новинками 
у роботі галузевого сектору

Демонстрація в рамках виставки практичних розробок 
та інноваційних рішень

Захід проводиться в рамках виставки «БЕЗПЕКА»: 
понад 7000 відвідувачів; понад 100 компаній-учасників – 
профільні організації та структурні підрозділи 
різних галузей економіки.

Чому?
Власники та директори компаній

Керівники проектів

Технічні директори

Приватні інвестори

Постачальники ІТ-рішень

Практикуючі юристи та судові експерти

Академічна спільнота та суб’єкти 
стандартизації

Банківські установи та суб’єкти 
надання платіжних послуг

Фахівці кіберзахисту та розробники 
засобів електронної ідентифікації 
та електронного цифрового підпису

Органи державної влади – 
суб’єкти надання адміністративних 
послуг та законодавчої ініціативи, 
державні реєстратори та нотаріуси

Кому?

нетворкінг
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Спеціальні можливості для партнерів
СТАТУС

Трансфер

Участь у відкритті Форуму, вітальне слово

Включення в рекламну кампанію у ФБ

Запис інтерв’ю з представником компанії (для використання промо на наступний рік) 

Кількість доповідей 

Участь у панельних дискусіях

Міні-виставка/презентаційний стенд

Розміщення логотипу Партнера в розсилці Форуму

Розміщення банера Партнера в залі проведення Форуму (надається Партнером)

Поширення рекламних матеріалів у пакети учасників (надаються Партнером)

Кількість учасників на фуршеті по завершенню Форуму

Вартість пакету, грн.

Надання повного списку контактів гостей Форуму

Презентаційний стенд в рамках Форуму — «Digital Energy»

Проведення панельної дискусії на задану тему Партнера, 
модерування панельної дискусії представником Партнера, 
участь трьох спікерів на запрошення Партнера

Кількість учасників Форуму від Партнера

Знижка на участь для компаній-партнерів Партнера

Розміщення логотипу на головній сторінці сайту Форуму 
та друкованих матеріалах Форуму
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РОЗМІЩЕННЯ БАНЕРУ в залі проведення Форуму

Без участі представника компанії на форумі 

2 500 грн

3 000 грн

УЧАСНИК

представник компанії 3 000 грн
 (За двох 5 000 грн.)

12 000 грн

Додаткові можливості
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Виступ з доповіддю - 15 хв .;
Можливість участі в панельних дискусіях;
Розміщення роздаткового / рекламного матеріалу в пакети учасників;
Згадка в усіх друкованих матеріалах Форуму (прес-реліз, програма, пост-реліз для ЗМІ);
Розміщення логотипу на основному банері конференції;
Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід;
На бейджі вказується назва компанії і ПІБ учасника.

Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід;
Розміщення роздаткового / рекламного матеріалу в пакети учасників;
На бейджі вказується назва компанії і ПІБ учасника.

фізична особа 2 500 грн

представник ВНЗ,
комунального підприємства

2 000 грн

представник
державної влади

Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід.
На бейджі вказується «експерт» та ПІБ учасника.

Учаснику надається: програма заходу, пакет учасника, кава-брейки, обід.
На бейджі вказується назва організаціїї ПІБ учасника.

Учасникам надаються: порядок денний заходу, пакет учасників, 
кава-брейки, обід на 2 дні.
На бейджі вказується назва організації та учасника.

ДОПОВІДАЧ

24 000 грн
Учаснику надається місце для презентації (брендоване);
Учаснику надається плазмова панель для демонстрації рішень;
Учаснику надається можливість розміщення банера;
Кількість учасників Форуму - 2.

УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ – ЕКСПОЗИЦІЇ В РАМКАХ
ФОРУМУ І ВИСТАВКИ «БЕЗПЕКА» (4 дні)

* На запрошення організаторів з визначеною кількістю представників державної установи.

Вхід безкоштовний
за запрошеннями *



Оксана Гагіна:

7eventg@gmail.com

Лілія Олексюк:

ТОВ «7ЕВЕНТ.ГРУП»
(7event.group)

ВОГ «Всеукраїнська асоціація інформаційна
безпека та інформаційні технології»

info@vaibit.org.ua

Марина Мединська:

marinamedinskaya@gmail.com

+38 067 37 57 637+38 044 227 83 02 +38 063 422 69 49

Організаційний комітет
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