ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ
ФОРУМ - МАЙБУТНЄ У РОЗВИТКУ!
Запорізький Промисловий Форум - візитівка Запорізького регіону, один із найбільших в Україні виставкових
форумів, на якому презентуються розробки у галузі металургії, машинобудування, ливарних технологій, зварювання, енергетики, автоматизації, ІТ-рішень, а також – реалізується насичена програма науково-практичних конференцій, коопераційних зустрічей. Щорічно на заході представлені сотні підприємств з усіх регіонів України,
закордонні компанії.
Виставка та паралельні конгресні заходи проводяться у партнерстві з галузевими асоціаціями та об’єднаннями,
університетами.

ОРГАНІЗАТОР

Запорізька торгово-промислова палата

ПАСПОРТ ЗАХОДУ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

ПРОВОДИТЬСЯ
з 1997 р.
до 2017 р. - виставка
«Машинобудування.
Металургія»

ЗАХІД ВІДВІДУЮТЬ
представники бізнесу
з різних галузей всіх
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ,
КРАЇН СНД, КРАЇН
ЄВРОПИ

З 2009 р. у
сучасному
ВИСТАВКОВОМУ
ЦЕНТРІ
КОЗАК-ПАЛАЦ

Загальна
ВИСТАВКОВА
ПЛОЩА
кв.м

4000

ресурс виставкового
центру 4800 кв.м закритої
та 1500 кв.м відкритої
локацій

ЩОРІЧНО

За 25 років
проведення
виставки –

4000

БЛИЗЬКО
УЧАСНИКІВ

від 100 до 140
УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ
понад 200 УЧАСНИКІВ
(в т.ч. спікерів та слухачів)
КОНГРЕСНОЇ ЧАСТИНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
ОБ’ЄДНУЄ 5 ВИСТАВКОВИХ ЕКСПОЗИЦІЙ
МАШИНОБУДУВАННЯ. МЕТАЛУРГІЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ЗВАРЮВАННЯ

ЛИТВО
КОМПОЗИТИ
ТА СКЛОПЛАСТИКИ

ФАКТОРИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДУ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

Промислова потужність
регіону

Широка тематика
заходів

ЧОМУ ВАРТО
ПРИЙНЯТИ
УЧАСТЬ?

Багаторічний досвід
(виставка працює з 1997 р.)

Сучасна виставкова інфраструктура,
зручне географічне розташування та
транспортні шляхи

Цільова аудиторія - відвідувачі-фахівці з усіх регіонів
України, країн Європи та Азії
70 % учасників знаходять на виставці нових партнерів
65 % учасників – постійні експоненти Запорізького Форуму
Виставка охоплює всі сфери промисловості, що надає змогу
залучити якого більше учасників та відвідувачів
Виставка – місце зустрічі активного бізнесу

5

Максимально комфортні
умови для контактів в
форматі В2В

РОЗПОДІЛ ЕКСПОНЕНТІВ
ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
*за сукупними даними виставок 2017-2021 рр.

CAD/CAM
Абразивні матеріали
Автотранспортна та дорожньо-будівельна
техніка, сервіс
Вантажно-підйомна техніка та механізми
Верстати та прилади
Гідравлічне та пневматичне обладнання
Електротехніка
Енергозберігаючі технології та обладнання
Зварювання
Інновації в промисловості та наука
Інструмент
Інформаційні послуги

2,27 %
2,27 %
0,76 %
3%
10, 6%
7,6 %
6,8%
5,3%
5,3 %
6%
8,3 %
7,6 %

Комплектуючі та матеріали
Компресори
Композитні матеріали, полімери
Консалтинг та експертні послуги
Контрольно-вимірювальні прилади
Ливарні технології та обладнання
Маркетингові послуги
Машини, механізми
Металургія, металообробка
Продукція та технології хімічної
промисловості
Промислова санітарія
Промислова електроніка
Складське обладнання

9%
0,8 %
4,6 %
0,8 %
12 %
10,6 %
3%
12 %
20,5 %
8,3 %
1,5 %
3,8 %
1,5 %

ЕКСПОНЕНТИ.
ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
*за сукупними даними виставок 2017-2021 рр.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

2017

КІЛЬКІСТЬ ЕКСПОНЕНТІВ: 132

Загальна виставкова площа: 5 300 кв.м
Експоненти з країн: Україна, Туреччина, Німеччина,
Польща, Італія, Китай
КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ: 2

800

2018

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 123

Виставкова площа: 5 000 кв. м
Експоненти з країн: Італія, Латвія, Німеччина,
Польща, Туреччина, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія
КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ: 3

480

2019

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: 118
Виставкова площа: 6

000 кв. м

Експоненти з країн: Польща, Німеччина, Туреччина,
Швейцарія, Чехія, Італія, Швеція, США
КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ: 3

000

ФАКТИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

ЗАПОРІЗЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ - 2021
«Запорізький Промисловий Форум» – ефективна та
безпечна платформа для спілкування. У виставці 2021 року
прийняли участь 80 експонентів з Запоріжжя, Дніпра, Вінниці,
Києва, Краматорська, Миколаєва, Тернополя, Харкова,
Чернігова, що представили близько 300 торговельних марок,
загальна виставкова площа становила понад 3500 кв.м,
відвідувачами заходу стали 1700 фахівців.
Саме такі заходи є двигуном позитивних і оздоровчих процесів для
економік регіону та підприємств у сучасному світі.

ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПІДТРИМКА:

Запорізька торгово-промислова палата, Запорізька державна обласна
адміністрація, Запорізька обласна рада, Запорізька міська рада, ЗОСПП (Р)
«Потенціал», Асоціація ливарників України, ФТІМС НАН України,
Національний університет «Запорізька політехніка»

Партнерами виставки 2021 року стали АТ «Мотор Січ» - світовий лідер у
виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок; ТОВ «Укрест» - представник закордонних компаній-виробників в області металургії, ливарного
виробництва та машинобудування; об’єднання підприємств «Укрметалургпром» - галузева асоціація, серед учасників якої провідні металургійні підприємства України, гірничозбагачувальні комбінати, науково-дослідні, проектно-конструкторські інститути, комерційні організації.

В діловій програмі відбулися: круглий стіл «Стан та перспективи розвитку інноваційної екосистеми промисловості Запорізького регіону», науково-практична конференція ливарників «Литво. Металургія 2021»,
семінар-презентація ДП «Ітон Електрик» (світовий лідер в галузі надання
рішень для ефективного управління електричною, гідравлічною, механічною енергією).

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

У числі постійних учасників Форуму – АТ «Мотор Січ» - світовий лідер у
виробництві авіадвигунів і газотурбінних установок, компанія «Укрест» - провідний постачальник обладнання і матеріалів для української металургійної,
ливарної промисловості, інжинірингова компанія «Тріада ЛТД» - представила сучасні зварювальні технології, зокрема – успішні розробки в галузі адитивних технологій, 3D-моделювання, «Ролл Гранд» - національний виробник фурнітури для воріт, ТОВ «Завод «Кранкомплект» - виробник вантажопідйомного обладнання та металоконструкцій європейського рівня. Інженери «Кранкомплекту» - автори нестандартних проектів для металургійної,
коксохімічної, гірничодобувної, залізничної, машинобудівної промисловості,
а також атомних та гідроелектростанцій. Компанія «ARAMIS» - продемонструвала високоточне обладнання для обробки металів.

ЗАПОРІЗЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ - 2021
На Форумі працював колективний стенд запорізького кластеру «Інжиніринг.
Автоматизація. Машинобудування». Минулого року саме на Промисловому
Форумі відбулася презентація цього професійного об’єднання підприємців,
науковців і бізнес-асоціацій широкій громадськості.
Ефективні кейси спільної діяльності учасники кластеру також демонстрували
на форумі. Зокрема, «Тріада Зварка» презентувала спільний проєкт із НУ
«Запорізька політехніка» зі створення і впровадження нового навчального
роботизованого комплексу і його віртуального аналогу.
Чекаємо на продовження нових проєктів та контрактів, перспективних ідей,
що отримали старт на Промисловому Форумі у Запоріжжі. Всім учасникам
заходу висловлюємо щиру подяку за стійку та активну позицію, що в такий
непростий час для всього світу, Ви не втрачаєте внутрішні сили, оптимізму
та терпіння працювати, а ми разом з Вами!

Форум відбувся з
дотриманням усіх
карантинно-санітарних вимог.
Для комфорту й безпеки
відвідувачів та учасників у
«Козак-Палац» були створені
всі необхідні умови.

ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У
30-Й МІЖНАРОДНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВИСТАВЦІ

24 25 26

ЗАПОРІЗЬКИЙ травня 2022
ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ
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Запорізька торгово-промислова палата є організатором виставок з 1997 року.
За цей період організовано та проведено близько 300 виставкових та конгресних заходів,
учасниками котрих стали понад 12000 експонентів із 18 країн світу.
У 2009 році відбулася значна подія для всього бізнесу регіону – відкриття сучасної виставкової площадки – виставкового комплексу «Козак-Палац». Запоріжжя повинно стати в
один рядок з європейськими містами, де виставкова діяльність носить системний, інфраструктурний та містоутворюючий характер.
Основні характеристики ВЦ
Зручне географічне розташування (центр міста)
Закрита площа - 4 800 кв.м
Відкрита локація - 2 000 кв.м
Висота стелі – 12 м
Обладнані конференц-зали із мережою WiFi –
250 та 80 посадкових місць
Парковка
Наявність офісів для оренди

ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ МИ МАЄМО ТАКІ ПЕРЕВАЖНІ ФАКТОРИ!

Багаторічний досвід у проведенні заходів

