MIPIM 2022

MIPIM – головна інвестиційна
виставка, яка збирає впливових
гравців та інвесторів з усіх сфер,
пов’язаних з розвитком міст,
інфраструктурою, проєктами
класичної нерухомості,
альтернативними проєктами
нерухомості, а також технологіями.
Захід збирає більше 26 000
учасників, включаючи 6 000
інвесторів, 560 політичних лідерів зі
100 країн світу.

New world: New era

www.mipim.com

MIPIM 2022

КЛЮЧОВІ ФАКТИ ПРО MIPIM
•
•
•
•

26 000 учасників
4 100 CEO
6 000 інвесторів
560 політичних лідерів

New world: New era

www.mipim.com

•
•
•
•

138 офіційних конференцій
100 країн світу
4 000 стендів компаній
480 спікерів
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УКРАЇНА НА MIPIM
Вже понад 15 років Україна присутня на MIPIM та представлена окремими містами, компаніями, проєктами.
Протягом останніх років ринок України був презентований столицею на чолі з мером за підтримки локального
бізнесу. Ukraine at MIPIM стане наступним кроком, який покаже більше передових та інноваційних проєктів за
межами столиці.
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UKRAINE AT MIPIM 2022
Ukraine at MIPIM представить перспективні міста, проєкти нерухомості та альтернативні інвестиційні
можливості в усіх секторах економіки міжнародній бізнес-спільноті з 15 по 18 березня в Каннах. Спільна
програма просування в рамках Ukraine at MIPIM ініційована командою незалежних лідерів із багаторічним
досвідом участі у MIPIM та глибоким розумінням усіх можливостей, які відкриваються для залучення
інвесторів та покращення інвестиційної привабливості.

Ми створюємо умови,
які допомагають
•
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•

•

зробити Україну та її
проєкти помітними на
інвестиційній карті світу
завдяки усім інструментам,
які доступні на виставці
підкреслити різноманітні
можливості країни,
починаючи
зі smart urban development
до інновацій та
альтернативних проєктів
покращити сприйняття
України західною бізнесспільнотою.
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UKRAINE AT MIPIM 2022
ВКЛЮЧАЄ
•
•
•
•
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спільний стенд у самому серці Канського Палацу
Фестивалів
сайт www.ukraineatmipim.com та просування
в соціальних медіа
локальну та міжнародну медіа підтримку
4-денну програму заходів, які продемонструють
інвестиційні можливості України – від класичних
проєктів нерухомості до розвитку smart city,
технологій, проєктів ревіталізації та IT

•
•

•

платформу, де об’єднуються локальна та
міжнародна бізнес-аудиторії заради спільних
проєктів
можливість обговорити глобальні теми
та тренди на одній сцені з провідними
міжнародними лідерами
широку медіа підтримку та присутність у відомих
авторитетних міжнародних ЗМI
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КОМПАНІЇ НА MIPIM
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МЕДІА НА MIPIM
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UKRAINE AT MIPIM – СПІЛЬНИЙ СТЕНД В 2018 – 2019
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UKRAINE AT MIPIM – КОНЦЕПЦІЯ СТЕНДУ
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ПАРТНЕРИ UKRAINE AT MIPIM 2020 – 2022
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ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ПАРТЕРІВ ЩОДО УЧАСТІ
В СПІЛЬНОМУ СТЕНДІ UKRAINE AT MIPIM 15 – 18 березня 2022 року
УЧАСТЬ КОМПАНІЇ В СПІЛЬНОМУ СТЕНДІ
Реєстрація 3 представників компанії

GOLD ПАРТНЕР PREMIUM ПАРТНЕР
20 000,00 Євро
10 300, 00 Євро
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Реєстрація 2 представників компанії
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Реєстрація 1 представника компанії
Профіль зареєстрованого учасника на сайті Ukraine at MIPIM
www.ukraineatmipim.com
Розміщення логотипу на стенді, на сайті www.ukraineatmipim.com,
на сторінці Ukraine at MIPIM у Facebook, лого в анонсах медіапартнерів
Конс’єрж-сервіс та можливість користуватись стендом для переговорів,
баром з напоями тощо
Розміщення промо-матеріалів компанії на стенді
Брендоване місце для зустрічей на стенді
Можливість розповсюджувати брендовану продукції на стенді
(ручки, сумки, стаканчики, блокноти, інші сувеніри)

New world: New era

Розміщення відеоролика на загальному екрані на стенді
Участь у коктейль-презентації на стенді та в інших неформальних заходах
української делегації
Участь в дискусійній сесії на стенді
Ініціація власного заходу на стенді (на актуальну для компанії тему)
Можливість виступити на заходах та конференціях MIPIM
Коментар від компанії у підсумковій публікації за результатами MIPIM 2022
Допомога в організації зустрічей для перших осіб компанії
Виступ на прес-конференції за результатами MIPIM 2022
*Кожен пакет може бути адаптований відповідно до потреб компанії

ПАРТНЕР
5 100,00 Євро
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Ukraine at MIPIM ініційована командою незалежних лідерів із багаторічним досвідом участі у MIPIM та
глибоким розумінням усіх можливостей, які відкриваються для залучення інвесторів та покращення
інвестиційної привабливості на виставці.

Дмитро Допіро
представник MIPIM в Україні
d.dopiro@gmail.com

Анна Нестуля
Співорганізатор Ukraine at MIPIM
CEO Invest in Projects
anna@investinprojects.pro

New world: New era
Марина Чеканнікова
Співорганізатор Ukraine at MIPIM
mchemarina@gmail.com

www.ukraineatmipim.com

Юрій Кривошея
Президент та Керуючий Партнер «Торонто-Київ»
Голова Наглядової Ради Ukraine at MIPIM

