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InterBuildExpo 2020!
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Незважаючи на непростий та несприятливий для
країни час, разом з вами ми підготували та провели
дійсно гідний та максимально ефективний захід не
лише для наших 150 учасників, а й для вражаючої
кількості відвідувачів InterBuildExpo, котрих було
понад 12 000 з більшості регіонів України! Ми
працювали разом з вами та тримали високий спільний
результат!
Завдяки спільним напрацюванням, не було жодних
сумнівів, щодо успішного проведення InterBuildExpo:
експозиції виставки, її заходи, численні відгуки та
слова подяки учасників та відвідувачів переконливо
довели - виставкам бути! Це необхідність, яку
неможливо замінити жодними on-line зустрічами!
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Учасники
з України та

Близько
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150

зарубіжних країн:
Білорусі, Італії,
Туреччини,
Фінляндії

компанійучасниць

Понад

12
000
відвідувачів

з більшості регіонів
України

Національна
Експозиція
Туреччини:

11

5 листопада 2020 року

InterBuildExpo 2020

провідних будівельних
компаній
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ І ЦЬОГО РОКУ
ВРАЗИЛА ГОСТЕЙ ВИСТАВКИ СВОЄЮ
АКТУАЛЬНІСТЮ ТА МАСШТАБАМИ.

29 ЖОВТНЯ

МАРАФОН
ПРОЕКТІВ
Родзинкою
ділової
частини
InterBuildExpo став Марафон Проектів,
захід, який щорічно збирає кращих
архітекторів, відомі архітектурні бюро,
студії та проектні організації для
презентаціі об’єктів, будівництво яких
вже завершено або знаходиться на стадії
реалізації.
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На одній сцені Марафону зібрались Kate Ro, Анна Кирій,
Антон Черкашин, Павло Бадаянц, Олександр Смага та
інші аби особисто познайомити колег з новими
архітектурними ідеями та напрацюваннями.
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В рамках InterBuildExpo, упродовж всіх
днів проведення заходу, з розмахом
проходив

ФЕСТИВАЛЬ
БУДІВЕЛЬНОГО
СЕРВІСУ
комунікаційна
платформа
розвитку
та
підвищення
монтажного сервісу в Україні.

для
рівня

Організатор виставки InterBuildExpo –
компанія «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок» – висловлює
щиру подяку компанії KVERB - незмінному
партнеру Фестивалю, за активну участь у
його проведенні та підготовці.
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Учасниками Фестивалю будівельного сервісу цього
року стали десятки майстрів та спікерів з усіх
куточків України, які професійно доносили до
численної жвавої аудиторії свої знання та в ході
проведення майстер-класів ділилися з гостями
виставки власним безцінним досвідом у
покрівельній справі.
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Організатор Interbuildexpo - компанія «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок» - вдячна кожній компанії-учасниці,
партнерам, спікерам Марафону Проектів, Фестивалю
будівельного сервісу та кожному відвідувачу заходу за активну
участь та їх успішне проведення!

Ми упевнені у блискучому майбутньому кожної компанії-учасниці, виставки
InterBuildExpo та будівельної галузі України в цілому.
Лише кропітка праця дасть нам можливість реалізувати свої найамбітніші проєкти
та витримати будь-які виклики часу! То ж – далі буде! І лише загальними
напрацюваннями та спільними зусиллями ми розвиватимемо економіку країни,
власний бізнес та будемо успішними разом!

До зустрічі на InterBuildExpo у березні 2021 року!
Все буде добре та разом!
InterBuildExpo

Генеральний організатор:

Місце проведення:

МІЖНАРОДНИЙ
ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР
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Україна, Київ,
Броварський проспект, 15 (метро Лівобережна)
InterBuildExpo 2020

Teл./фaкс: +380 44 461 9346
Е-mail: build@kmkya.kiev.ua
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