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Перша міжнародна виставка гральної індустрії в
Україні Ukrainian Gaming Week
Виставка відбудеться 23 та 24 березня 2022 року
у Міжнародному виставковому центрі, павільйон 1
Програма UGW:
Івент поєднає на одній локації 100 експонентів. З-поміж них: девелопери програмного забезпечення,
постачальники гемблінг-обладнання, гральні оператори, представники букмекерських контор і платіжних
систем, компанії, що надають маркетингові, юридичні та консалтингові послуги, а також багато інших.
На виставці очікується 3000 відвідувачів.
У межах події відбудеться конференція, на якій виступатимуть іноземні експерти в галузі гемблінгу й
українські законодавці. Спікери поділяться досвідом відкриття та просування гральних компаній. Вони
докладно розкажуть про регулювання гральної діяльності, найперспективніші напрями, поточний стан і
майбутнє індустрії. Гості матимуть можливість поставити експертам запитання та проконсультуватися на
тему розвитку бізнесу.
VIP-відвідувачі зможуть в окремій бізнес-зоні поспілкуватися з учасниками виставки, спонсорами та
спікерами. Там будуть створені всі умови для продуктивного нетворкінгу та налагодження нових ділових
контактів. Обговорення актуальних тем продовжиться в невимушеній атмосфері на афтепаті.
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Добавлено примечание ([1]): Варто змінити дати

КЕРІВНИЦТВО УЧАСНИКА 2022
Загальна інформація
1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВИСТАВКИ:
ТОВ «СМАЙЛ-ЕКСПО»
Поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, офіс 8.
Телефон: +38 (044) 392-06-96
Сайт виставки: https://ugw.com.ua/
Куратор виставки

Юлія Чопенко

+38 (044) 392-06-96

y.chopenko@smileexpo.org

Менеджер виставки

Антоніна Пєнова

+38 (044) 392-06-96

a.penova@smileexpo.sale

Менеджер виставки

Павло П’яткін

+38 (044) 392-06-96

p.pyatkin@smileexpo.sale

Менеджер виставки

Андрій Лозовий

+38 (044) 392-06-96

a.lozovoy@smileexpo.sale

ОФІС ОРГАНІЗАТОРІВ НА ВИСТАВЦІ:
ФІЛІЯ ВИСТАВКИ розташується у виставковому павільйоні № 1 (вхід 1А) Міжнародного
виставкового центру.
Представники дирекції дадуть відповідь на ваші запитання, допоможуть розв’язати ваші проблеми та
забезпечать виконання замовлень на місці. Дозволи на ввезення/вивезення та посвідчення Учасників
виставки можуть бути отримані в дирекції.
Будь ласка, звертайтесь до дирекції виставки з усіма запитаннями, що у вас виникнуть!
2. РОЗКЛАД РОБОТИ ВИСТАВКИ:
МОНТАЖ ВИСТАВКИ

ЗАЇЗД УЧАСНИКІВ
(НА НЕОБЛАДНАНУ ПЛОЩУ)
ЗАЇЗД УЧАСНИКІВ
(НА ОБЛАДНАНУ ПЛОЩУ)
ЧАС РОБОТИ ВИСТАВКИ
(ДЛЯ УЧАСНИКІВ)
ЧАС РОБОТИ ВИСТАВКИ
(ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ)
ДЕМОНТАЖ ВИСТАВКИ

●

Неділя, 20 березня 2022 р.
Понеділок, 21 березня 2022 р.
Вівторок, 22 березня 2022 р.
Неділя, 20 березня 2022 р.
Понеділок, 21 березня 2022 р.
Вівторок, 22 березня 2022 р.

10:00-22:00
10:00-22:00
10:00-22:00
10:00-22:00
10:00-22:00
10:00-22:00

Вівторок, 22 березня 2022 р.

10:00-22:00

Середа, 23 березня 2022 р.
Четвер, 24 березня 2022 р.

10:00-19:00
10:00-18:00

Середа, 23 березня 2022 р.
Четвер, 24 березня 2022 р.

11:00-18:00
11:00-17:00

Четвер, 24 березня 2022 р.
П’ятниця, 25 березня 2022 р.

17:00-22:00
09:00-22:00

Стенд, який не зайнятий до 12:00 23 березня 2022 р., вважатиметься вільним. Повідомте Організаторів виставки, якщо ви не можете зайняти стенд до
цього часу.

3. ФОРМИ ЗАМОВЛЕНЬ:
1.
2.
3.
4.

Заявка на участь – Форма № 1. Необхідно заповнити та передати до відділу Організаторів.
Заявка на додаткове устаткування – Форма № 2. Заповнюється за необхідності в додатковому обладнанні
або послугах.
Заявка на бейджі – Форма № 3. Під час монтажу/демонтажу та проведення заходу діятиме пропускний
режим.
Лист на ввезення/вивіз обладнання – Форма № 4. Необхідно заповнити відповідним чином і мати при собі
представнику компанії в трьох примірниках.
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КЕРІВНИЦТВО УЧАСНИКА 2022
До договору №

ФОРМА № 1
Назва
виставки
Місце
проведення
Сайт виставки

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ

UGW

Від
Організатор
виставки

«СМАЙЛЕКСПО»

Дата проведення

23.03-24.03.2022

Міжнародний виставковий центр
ugw.com.ua

Контактні дані

Учасник
Тел.
Факс
Контактна особа
Сфера діяльності компанії
Вид експонованої продукції
Юридична адреса
Місто та поштовий індекс
Статус учасника (виробник/дилер/дистриб’ютор/інше)
Банківські реквізити
Повне найменування платника
ІПН
КПП
К/Р:
Банк
П.І.Б. керівника

+38 (044) 392–06–96

Сайт

Email
Посада

Адреса (фактична)

Р/Р
Місце розташування банку

Площа та послуги, які замовляються

МФО

Вартість, грн.
зокрема
ПДВ 20%

Сума, грн.
зокрема ПДВ
20%

Обладнана площа
Площа (метраж – за оформленою заявкою), зокрема килимове покриття, обладнання,
енергозабезпечення та освітлення відповідно до типу та розміру замовленої площі,
нанесення логотипа «назва компанії» 1×0,5 м (кольоровий друк) – 1 шт. Загальна охорона
території по периметру павільйону Виставкового центру та прибирання міжстендового
простору павільйону

Необладнана площа
Площа (метраж – за оформленою заявкою), загальна охорона території по периметру
павільйону Виставкового центру та прибирання міжстендового простору павільйону

Додаткове обладнання та послуги за Формою № 2
Усього

Дата заповнення заявки:
П.І.Б.

Підпис ______________________ М.П.
Порядок оплати:
Протягом 5 банківських днів із моменту отримання рахунку, але не пізніше 5 днів до початку заходу.
У разі відмови від участі авансовий платіж не може бути повернутий.
Цією заявкою КОМПАНІЯ-УЧАСНИК підтверджує свою участь у Міжнародній виставці гральної індустрії
та просить зарезервувати для неї зазначену виставкову площу.
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ОБЛАДНАННЯ СТЕНДА
Під час замовлення ОБЛАДНАНОЇ виставкової площі у вартість входять:
1. Виставкова площа (метраж – за оформленою заявкою на участь).
2. Стенд стандартної комплектації, зокрема килимове покриття, енергозабезпечення та освітлення.
3. Загальна охорона території по периметру павільйону Виставкового центру та прибирання між стендами
в павільйоні.
4. Можливість за додаткову плату замовити додаткове обладнання згідно з Формою № 2.
Під час замовлення НЕОБЛАДНАНОЇ виставкової площі у вартість входять:
1. Виставкова площа (метраж – згідно з оформленою заявкою на участь).
2. Загальна охорона території по периметру павільйону Виставкового центру та прибирання між
стендами в павільйоні.
3. Можливість за додаткову плату замовити енергозабезпечення стенда та додаткове обладнання згідно
з Формою № 2.
Звертаємо вашу увагу:

Перелік документів для участі в забудові компанії, яка проводить забудову стенда самостійно в
Міжнародному виставковому центрі (Форма № 5).
ОБЛАДНАНА ПЛОЩА/ТИПОВИЙ ПРИКЛАД СТАНДАРТНОЇ ЗАБУДОВИ
ТИПИ ВИСТАВКОВИХ СТЕНДІВ*:
ВАРІАНТ № 1 від 9 кв. м
●
●
●
●
●
●
●
●

Елементи стіни 1×2,5 м (кількість
визначається за схемою стенда).
Стіл – 1 шт.
Стілець – 3 шт.
Розетка 220 (потрійна до 1 кВт) – 1
шт.
Спот – 2 шт.
Кошик для сміття – 1 шт.
Нанесення «назва компанії» – 1 шт.
Килимове покриття – на всю площу
стенда.

ВАРІАНТ № 2 від 12 кв. м
●
●
●
●
●
●
●
●

Елементи стіни 1×2,5 м (кількість
визначається за схемою стенда).
Стіл – 1 шт.
Стілець – 4 шт.
Розетка 220 (потрійна до 1 кВт) – 1 шт.
Спот – 2 шт.
Кошик для сміття – 1 шт.
Нанесення «назва компанії» – 1 шт.
Килимове покриття – на всю площу
стенда.
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ВАРІАНТ № 3 від 18 кв. м
●
●
●
●
●
●
●
●

Елементи
стіни
1×2,5
м
(кількість
визначається за схемою стенда).
Стіл – 1 шт.
Стілець – 4 шт.
Розетка 220 (потрійна до 1 кВт) – 1 шт.
Спот – 2 шт.
Кошик для сміття – 1 шт.
Нанесення «назва компанії» – 1 шт.
Килимове покриття – на всю площу стенда.

ВАРІАНТ № 4 від 24 кв. м
●
●
●
●
●
●
●
●

Елементи
стіни
1×2,5
м
(кількість
визначається за схемою стенда).
Стіл – 1 шт.
Стілець – 4 шт.
Розетка 220 (потрійна до 1 кВт) – 1 шт.
Спот – 2 шт.
Кошик для сміття – 1 шт.
Нанесення «назва компанії» – 1 шт.
Килимове покриття – на всю площу стенда.

⮚ виставкові конструкції типу OCTANORM (стінні панелі білого кольору, h = 2,5 м);
⮚ однокольоровий напис на фризовій панелі (максимум – 15 знаків);
⮚ типовий комплект виставкового обладнання та меблів, згідно з нормативами:
Назва обладнання
з 9 м2
Стіл офісний
1
Стілець офісний
3
Лампа-спот, 100 Вт
2
Кошик для сміття
1
Вішалка
1
Розетка, 220 V (1,0 кВт)
1
Двері із замком
Стінові панелі (дод.)
Текстильна завіса
Стінові панелі по периметру стенда
Килимове покриття відповідно до розміру модуля
Фриз на фризовій панелі

з 12 м2
1
4
2
1
1
1

з 18 м2
1
4
2
1
1
1
1
2

з 24 м2
1
4
2
1
1
1
1
3

з 30 м2
1
6
2
1
1
1
1
5
1

з 36 м2
2
8
2
1
1
2
1
6
1

*Звертаємо вашу увагу на те, що зовнішній вигляд обладнання може відрізнятись від зображеного на
малюнку.
Додатково до стандартної комплектації стенда залежно від метражу ви можете замовити додаткове
обладнання з Форми № 2 для стенда на весь час проведення виставки.

На обладнаній площі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
●
●

Здійснювати самостійні монтажно-демонтажні роботи на підготовленому стенді (зокрема роботи
з електрообладнанням).
Здійснювати самостійне обклеювання панелей.

https://ugw.com.ua/
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●
●

● Використовувати степлери для кріплення матеріалів на панелях.
Проводити роботи, пов’язані зі свердлінням (іншим псуванням) конструкцій.
Виносити за межі Виставкового центру орендоване обладнання зі стенда.

Зверніть увагу:
● Розміщення на стендах стандартної забудови додаткового освітлення або мобільних стендів, що
мають власні електричні ланцюги, допускається лише за погодженням із Генеральним
забудовником виставки (ТОВ «Міжнародний виставковий центр»).
● Монтаж елементів нестандартних конструкцій стендів та інтер’єрного оформлення, що не є
експонатами (самостійна добудова або оформлення, що суттєво впливає на конструкцію стенда,
Учасником Заходу), має бути погоджено з Організатором після проходження контролю проєктнотехнічної документації передбачуваних робіт.
● Під час використання банерів або інших драпірувальних матеріалів необхідно мати сертифікати
відповідності до пожежних норм.
* У разі псування орендованого обладнання буде стягнуто вартість пошкоджених елементів конструкцій
стенда та додаткового обладнання з компанії-учасника. Під час роботи виставки буде складено акт про
пошкодження елементів.
Перелік дій та робіт, які заборонені на території Виставкового центру (Форма № 6).
НЕОБЛАДНАНА ПЛОЩА/БУДІВНИЦТВО ЕКСКЛЮЗИВНОГО СТЕНДА ЧЕРЕЗ ІНШИХ
ЗАБУДОВНИКИ
Проведення експонентами самотужки або залучення на виконання монтажно-демонтажних і художньооформлювальних робіт інших забудовників можливе лише за умови будівництва ексклюзивних
виставкових стендів.
Під ексклюзивним мається на увазі стенд, для виготовлення якого використано інші матеріали (дерево,
ДСП, оргаліт, тканину тощо), двоповерхові стенди. Також до ексклюзивних можуть належати стенди, які
виконані з виставкового конструктиву, під час виготовлення яких втілені індивідуальні дизайнерські
розроблення та потрібне встановлення виставкових конструкцій нестандартного типу та розміру.
Обклеювання панелей, нанесення логотипів, нарощування висоти стін, використання на стенді
підвісів, електродинамічних конструкцій виносних фризів та інших додаткових елементів із Форми
№ 2 не переводять стенд до ексклюзивних.
За договором оренди необладнаної площі ви відповідальні за будівництво, оснащення та меблювання
свого стенда. Дизайн стенда має бути виконаний відповідно до правил виставки та заздалегідь погоджений
із Генеральним забудовником виставки. За недотримання наявних вимог монтаж стенда буде заборонено.
У разі забудови й обладнання виставкових стендів та/або виконання будівельно-монтажних робіт іншою
організацією (забудовником) остання має дотримуватися всіх правил і відповідати вимогам акредитації.
Акредитація надається за результатами проведення експертизи технічної документації стенда, яка
виконується на комерційній основі.

Нагадуємо:
● Під час вибору ексклюзивного стенда конструкція має обов’язково передбачати підлогове
покриття, задні та бічні стіни заввишки не менше 2,5 м.
● Стенд (частини стенда) не має виходити за межі займаної площі.
● Не допускається розміщення написів, логотипів або іншої інформації на частинах вашого стенда,
які звернені в бік сусідніх стендів.
● Задні частини стендів, які видимі з боку проходів та/або сусідніх стендів, мають бути однотонного
білого кольору.
https://ugw.com.ua/
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●
●
●
●

● Під час проведення монтажних робіт необхідно пам’ятати, що складання обладнання та
матеріалів допускається лише в межах площі, яка орендується.
Перед початком монтажу переконайтеся, що ваш стенд розташований у відповідному плану місці
та відповідає метражу проєкту. Інакше за неточного розташування ваших конструкцій щодо
загальної розмітки вам доведеться самотужки зробити демонтаж і повторний монтаж стенда.
Після демонтажу стенда місце в павільйоні має залишитись у початковому вигляді (без
будівельного сміття, скотчу тощо).
Перелік документів для участі в забудові компанії, яка проводить забудову стенда власними
силами (Форма № 5).
Необхідно дотримуватися переліку дій і робіт, які заборонені на території виставкового центру
(Форма № 6).

https://ugw.com.ua/
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До договору №
ФОРМА № 2

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

від
Павільон № 4

Компанія

№

Контактна особа

16
17
18

Електричний розподільний щит

15

Ціна, грн.
зокрема ПДВ
20%

НАЙМЕНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
Стелаж збірний
Подіум прямокутний, h = 0,5 м; 0,9 м
Подіум
Тумба (з полицею, дверима)
Інформаційна стійка з полицею, радіусна
Стіна
Полиця настінна, 1,0 × 0,3
Стіл
Стілець ISO
Стілець барний
Двері розсувні із замком
Світильник-спот
Прожектор LED, 100 W
Розетка однофазна, 220 В, з під’єднанням (1 кВт)
Розетка однофазна, 220 V, з під’єднанням (1 кВт),
необладнана площа
Електролінія, 220 В (понад 2,5 кВт)
Електролінія, 380 В (понад 4 кВт)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

19
Холодильник
20
Килимове покриття, 1 м2
21
Кошик для сміття
22
Вішалка настінна
23
Вішалка, що окремо стоїть
24
Проспектоутримувач
25
Тонування площ повнокольоровим друком, 1 м2
26
Виготовлення та монтаж банера на люверсах, 1 м2
27
Виготовлення та монтаж банера на заставних 1 м2
28
Стіл журнальний
29
Відеопанель, 42»
30
Відеопанель, 50″
31
Відеопанель, 60″
32
Ноутбук
Висновок

Стенд

Телефон

К-ть

Усього, грн,
зокрема
ПДВ 20%

1,0 × 0,5 × 2,5
0,5 × 0,5 / 1,0 × 0,5 / 1,0 × 1,0
¼ R1000 × R500 / ¼ R500 h = 1м
1,0 × 0,5 × 0,9
¼ R500 h = 1000 / R1000 × R 500
0,5 × 2,5 / 1,0 × 2,5
1,0 × 0,3
0,8 × 0,8 × 0,72 / 1,2 × 0,6 × 0,72 / Ø 85

220 В/380 В

Матеріал замовника/виконавця *

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ МАКЕТУ ДЛЯ КОЛЬОРОВОГО ДРУКУ:
Формат TIFF.
Натуральна величина з роздільною здатністю не менше 72 точок на дюйм у масштабі 1:1.
Колірна модель – CMYK (без вбудованого колірного профілю).
Усі шари необхідно звести в єдиний шар – тло (Background), виключити альфаканали – Channels. Чорний колір має бути
композитним: С-30%, М-30%, Y-30%, К-90%. Будь-які значущі елементи (тексти, логотипи тощо) не мають розташовуватися
ближче 8 мм від краю макета (для макетів обклеювання).
Термін подання макетів: за 14 днів до початку монтажу.
Розміри:
Розмір стінової панелі: ширина – 964 мм, висота – 2394 мм.
* Розмір банера для друку уточніть у вашого менеджера. Банер має мати підвороти та люверси по периметру з кроком 330 мм.

Нагадуємо:
● Під час заповнення Форми № 2 просимо проконсультуватися зі спеціалістом Організатора
виставки для найбільш ергономічного використання території стенда та для того, щоб уникнути
неточностей у схемі виставкового стенда.

https://ugw.com.ua/
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● Якщо Учасник не надав плану забудови обладнаного стенда за 14 робочих днів до початку
монтажу виставки, Організатор залишає за собою право здійснення забудови стенда на свій
розсуд.
● Усе обладнання здається в тимчасове користування. Вищезазначені ціни передбачають
транспортування, складання та розбирання обладнання.
● У разі використання власних аудіовізуальних пристроїв (плазмових панелей) Експонентам
необхідно перерахувати їх у листі на ввезення/вивезення.
● Встановлення рекламних транспортних засобів, зокрема мобільних білбордів поза своїм стендом,
можливе лише на платній основі та після погодження Організатора виставки.
● Розповсюдження рекламних матеріалів та/або інші дії, які спрямовані на рекламу експонента та
пропонованих таким Експонентом товарів/робіт/послуг, мають здійснюватись Учасником
Виставки з дотриманням зазначених нижче правил:
➢ дії з рекламування здійснюються тільки після оплати Експонентом Організатору ціни, яка
зазначена у Формі № 2, якщо відповідна позиція зазначена у Формі № 2;
➢ будь-які дії з рекламування, що здійснюються Експонентом поза своїм виставковим стендом
(незалежно від того, оплачуються вони за Формою № 2 або не оплачуються), можуть бути
реалізовані лише у випадку, якщо вони письмово погоджені з Організатором;
➢ будь-які дії з рекламування, що здійснюються як у межах стенда Експонента, так і за межами
стенда, не мають порушувати права (перешкода до проходу, шум, запах тощо) інших експонентів
і відвідувачів виставки. Експоненту варто організовувати та здійснювати роботу своєї експозиції
та проведення своїх акцій так, щоби не перешкоджати просуванню потоку відвідувачів у проходах
і не створювати загрози або порушувати прав інших експонентів та відвідувачів.
● Протягом усього періоду роботи виставки Експоненту забороняється рекламувати на всій
території Виставки (зокрема в межах стенда Експонента) будь-які виставкові заходи, які
організовані іншими особами, тобто не Організатором Виставки, а також товари/послуги/роботи,
які пропонують будь-які особи, що не беруть участь у виставці. Порушення цього положення
розглядатиметься Організатором як неналежна та непогоджена реклама, через що Організатор
залишає за собою право будь-яким зручним Організатором способом запобігти розповсюдженню
такої реклами Експонента до закриття доступу до стенда.
● Для погодження з Організатором дій щодо рекламування за межами свого виставкового стенда
Експонент має не менше ніж за 5 днів до початку загального періоду проведення Виставки
письмово звернутися до Організатора для погодження рекламного заходу, вказавши: характер
рекламного заходу; територію, де її планується здійснювати; кількість промоутерів (за їхньої
наявності); а також інші моменти, які можуть мати значення для вільного використання території
Виставки, не зайнятої стендами (всю інформацію надіслати на адресу: a.penova@smileexpo.sale,
p.pyatkin@smileexpo.sale, a.lozovoy@smileexpo.sale).
● Водночас роботу промоутерів, як і всі інші рекламні заходи за межами стенда, необхідно погодити
з Організатором виставки не тому, що Організатор має намір обмежити рекламні акції Учасників,
а через необхідність регулювання та координації рекламних кампаній усіх експонентів виставки
для дотримання прав та інтересів кожного експонентів.
● Організатор під час розгляду зазначених вище письмових звернень Експонента залишає за собою
право не погоджувати або погодити за певною умовою проведення описаної Експонентом
рекламної акції.
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ЗАЇЗД НА ВИСТАВКУ
1. СХЕМА ЗАЇЗДУ

Київ, Міжнародний виставковий центр
Заїзд на виставку дозволено компаніям, які повністю сплатили за участь!
Компанії, які мають будь-які заборгованості з оплати виставкової площі та/або
замовленого додаткового обладнання та послуг, НЕ БУДУТЬ допущені на виставку!

https://ugw.com.ua/
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2. ПОРЯДОК ЗАЇЗДУ
1. У період монтажу/демонтажу проїзд усіх машин здійснюється безоплатно. Прохід на територію
заходу – по пред’явленню Листи на ввезення/вивезення обладнання (Форма № 4) з печаткою та
підписом директора організації. У листі необхідно перерахувати те обладнання, яке ви ввозите та
вивозите, зокрема власні вітрини, комп’ютери, телевізори, рекламну продукцію. Його необхідно
підготувати в 3 екземплярах та передати водієві, який здійснює завезення. Якщо у вас кілька
машин, передайте на кожну машину листа.
2. Представнику вашої компанії необхідно припаркувати автомобіль у паркувальній зоні та
поставити в Офісі Організаторів на Форму № 4 штамп «ВВІЗ ДОЗВОЛЕНО», який дозволяє внести
обладнання в павільйон. Розвантаження машини з експонатами відбувається біля монтажних
воріт, через які представники компанії заносять обладнання.
3. 1-й примірник листа залишається в Організаторів, 2-й передається охороні під час в’їзду, 3-й
залишається у вас до моменту виїзду з павільйону.
4. Штамп «Ввезення дозволено» ставиться ТІЛЬКИ за відсутності у вас заборгованості з оплати
площі та послуг перед Організатором виставки!
Після розпакування експонатів уся упаковка/тара має бути вивезена з території виставки в день заїзду.
Нагадуємо:
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Для забезпечення належної пожежної безпеки під час проведення виставки всім учасникам
необхідно під час заїзду мати із собою сертифікати пожежної безпеки (висновків випробувальної
пожежної лабораторії, декларацій про відповідність) на матеріали та обладнання (банери,
декорації, драпірування, прилади тощо), які застосовуються для оформлення стендів. У разі
ненадання сертифікатів Організатори виставки не несуть відповідальності за можливі конфлікти з
пожежною службою та завезенням цього обладнання.
Усі упаковки/тара мають бути вивезені з території виставки в день заїзду.
Листи на ввезення/вивіз обладнання просимо вас привозити із собою в день заїзду.
Переконливо просимо не втрачати екземпляр листа на ввезення/вивезення обладнання, який
залишився у вас на руках, бо він необхідний для оформлення процедури вивезення.
Замовити додаткове обладнання під час монтажу та проведення виставки можна з націнкою 100%.
В’їзд автотранспорту до виставкової зали для проведення вантажно-розвантажувальних робіт
силами учасників забороняється.
Складання будівельних матеріалів і конструкцій у період монтажу (демонтажу) допускається лише
в межах виставкової площі, яка передана під забудову. Не допускається захаращення проходів між
стендами.
Прибирання виставкової площі в період монтажу та демонтажу (видалення із зони проведення
робіт відходів упаковки, дрібного сміття тощо) проводиться безперервно. Учасники Заходу
упаковують призначені для утилізації відходи у власні мішки для сміття та виставляють їх у
проходи.
У Виставковому центрі та на прилеглій території заборонено миття автотранспорту.
Учасники Заходу, їхні представники й агенти несуть повну відповідальність за будь-які
пошкодження, які спричинені їхніми діями чи бездіяльністю, заподіяні площам чи майну ТОВ
«Міжнародний виставковий центр», а також іншим Учасникам Заходу.
Забороняється курити на території виставкових павільйонів.
Перелік дій і робіт, які заборонених на території виставкового центру для компаній, що
здійснюють забудову стендів (Форма № 5).
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ПОРЯДОК РОБОТИ НА ВИСТАВЦІ
1. ВХІД У ПАВІЛЬЙОН для Учасників виставки здійснюється в період монтажу та роботи виставки:
● 20 березня 2022 р. – з 10.00.
● 21 березня 2022 р. – з 10.00.
● 22 березня 2022 р. – з 10:00.
● 23–24 березня 2022 р. – з 10:00.
● 25 березня 2022 р. – з 09.00.
СУВОРО за перепустками * Учасників.
2. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ та видавання бейджів для співробітників, які
працюватимуть на вашому стенді (постійні перепустки), відбуватиметься в Дирекції виставки
(Павільйон № 4 Міжнародного виставкового центру) 20 березня 2022 р.
* Для отримання перепусток необхідно заздалегідь, за 14 днів до початку заходу, надіслати електронною
поштою Організаторам Форму № 3 з перерахуванням імен співробітників.
3.
ОХОРОНА І ЧАС РОБОТИ НА СТЕНДІ
Звертаємо вашу увагу:
⮚ під час монтажу виставки павільйони беруться під охорону: середа (23 березня 2022 р.) – з
22:00 до 9:00;
⮚ у дні роботи виставки: середа, четвер (23–24 березня 2022 р.) – з 19:00 до 9:00.
Перебування кого-небудь у виставковому залі в цей час забороняється.
Переконливо просимо забезпечити присутність свого представника на стенді в дні проведення
виставки!
Щоб уникнути випадків зникнення речей під час виставки (заїзд, дні роботи, виїзд), переконливо
просимо стежити за своїм особистим майном і цінним обладнанням на стенді!
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за особисте майно та цінне обладнання під час роботи виставки НЕСЕ
ЙОГО ВЛАСНИК!
4. ОБМІН ДОКУМЕНТАМИ
●
●
●

Обмін оригіналами договорів, вручення рахунку – перший день заходу або заздалегідь.
Вручення акту виконаних робіт здійснюється лише після виконання Учасником усіх своїх
зобов’язань за договором та належного демонтажу стенда.
Вручення рахунку фактури національним контрагентам здійснюється разом із врученням акту
виконаних робіт. Щодо іноземних контрагентів, то рахунки фактури вручаються їм або
надсилаються поштою протягом 5 днів після проходження заходу.
ЗАМОВЛЕННЯ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ

5.
●
●
●

Якщо вам необхідно замовити будь-яке обладнання, яке не додано до списку у Формі № 2,
просимо вас зв’язатися з менеджером виставки для отримання інформації про наявність такого
обладнання та ціни.
Заявки на додаткове обладнання або послуги подаються не менше ніж за 10 днів до початку
монтажу заходу, якщо інші терміни не вказані в Керівництві Учасника.
Замовлення після 14 днів до початку заходу прийматимуться лише за наявності вільного
обладнання та лише після виконання попередньо оплачених заявок.
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●
●

6.
●
●
●

● Вартість на заявки/замовлення, додаткове обладнання або послуги, які надіслані або
змінені Замовником менш ніж за 10 (десять) днів до початку монтажу заходу, зросте на 50% від
вартості, зазначеної в Керівництві Учасника. А вартість на заявки/замовлення, додаткове
обладнання або послуги, які отримані або змінені Замовником менш ніж за 5 (п’ять) днів до
початку монтажу – на 100%.
Додаткові замовлення під час монтажу та проведення виставки мають бути оплачені зі 100відсотковою націнкою.
Обґрунтовані претензії на терміни, якість та обсяг послуг, наданих Організатором виставки,
приймаються до останнього дня монтажу виставки. В іншому випадку послуга вважається
наданою в строк, у повному обсязі та з належною якістю.
ПРИБИРАННЯ СТЕНДА
Щоранку, перед відкриттям експозиції, проводиться прибирання проходів між стендами. Сміття,
залишене вами напередодні перед стендом у пластиковому пакеті або коробці, також буде
прибране.
Прибирання стендів, яке сплачене наперед за Формою № 2, проводиться до відкриття виставки.
Замовлення прибирання під час монтажу та проведення виставки оплачується зі 100-відсотковою
націнкою.

7. ПАРКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ
● Паркувальний простір на території виставкового комплексу обмежений. Паркування здійснюється
за наявності вільних місць.
● Стоянка автотранспорту на території, що прилягає до Виставкового центру, дозволена з 09.00 до
19.00 у відведених для цього місцях. Інший час перебування автотранспорту допускається лише
за умов, які погоджені з Організатором виставки.
8. ІНШІ РІЗНОВИДИ СТРАХУВАННЯ Учасники заходу здійснюють самостійно. Прийнятними
вважаються лише такі договори страхування, у яких встановлено, що до страховика, який виплатив
страхове відшкодування, у межах фактичних витрат не переходить право вимоги до Організатора
виставки або до ТОВ «Міжнародний виставковий центр».
9. РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПРОМОАКЦІЇ
● Розповсюдження рекламної продукції або інші різновиди рекламної діяльності за межами своїх
стендів мають проводитись Експонентом виключно після погодження з Організатором виставки.
● Експоненту варто організовувати та здійснювати роботу своєї експозиції так, щоби не
перешкоджати просуванню потоку відвідувачів у проходах та не створювати загрози або
порушення прав інших експонентів і відвідувачів.
● Розміщення реклами інших виставкових заходів, а також реклами та рекламних матеріалів
організацій, установ, фірм і компаній, що не беруть безпосередньої участі у виставці, у межах
усього виставкового простору категорично заборонено.
● У разі порушення цього положення Організатор залишає за собою право застосувати до
Експонента санкції аж до закриття виставкового стенда без виплати будь-яких компенсацій і
повернення коштів, які сплачені Експонентом Організатору за участь у виставці.
● Роботу промоутерів Учаснику необхідно погодити з Організатором виставки. Ця вимога не має на
меті обмежити ваші рекламні акції, а покликана регулювати та координувати рекламні кампанії
всіх учасників виставки.
● У разі використання власних аудіовізуальних пристроїв (плазмових панелей) Учасникам
необхідно перерахувати їх у листі на ввезення/вивезення та надати під час заїзду балансову
відомість, що підтверджує наявність цього пристрою на балансі компанії-учасника.
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ДЕМОНТАЖ/ВИВЕЗЕННЯ ЕКСПОНАТІВ:
1. Експонати та виставкове обладнання мають розташовуватися на вашому стенді до 16:00 24
березня 2022 р.
Демонтаж виставки відбудеться:
24 березня 2022 р. з 18:00 до 22:00.
25 березня 2022 р. з 9:00 до 22:00.
2. Для оформлення вивезення вашого обладнання та експонатів вашому представнику необхідно
звернутися до Дирекції виставки (павільйон 4 Міжнародного виставкового центру) з
екземпляром листа на ввезення/вивіз. Представник дирекції ставить на листі штамп
«ВИВЕЗЕННЯ ДОЗВОЛЕНО» для надання охорони біля монтажних воріт.
3. Усе ваше обладнання та експонати мають бути вивезені до 22:00 25 березня 2022 р.
4.
Учасник Заходу до початку вивезення експонатів має здати все орендоване майно. Інакше
вивезення експонатів із виставкової площі Учаснику забороняється.
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До договору №

ФОРМА
№3

ЗАЯВКА НА БЕЙДЖИ

від
Стенд

Компанія

Контактна особа

Телефон

Для проходу на виставку UGW просимо надати іменні бейджі для таких працівників:
№ з/п

Ім’я

Прізвище

Email

Компанія

Експонент
Гість
експонента
Спонсор
Гість
спонсора

Кількість безоплатних бейджів визначається розмірами стенда.
Перелік бейджів необхідно надати Організатору виставки за 14 днів до початку заходу.
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ФОРМА № 4
ЛИСТ НА ВВЕЗЕННЯ/ВИВЕЗЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
Примітка: Лист має бути оформлений у 3 екземплярах
________________________________________________________________________________________________

У дирекцію виставки UGW 2022
Від ____________________________________

(назва організації)
Міжнародний

виставковий центр
Стенд_№__________

Просимо Вас дозволити ввезення експонатів (з подальшим їхнім вивезенням) на виставку
UGW, яка проходить на території Міжнародного виставкового центру з 23 до 24 березня 2022
року.
СПИСОК ЕКСПОНАТІВ*:
(*З ВКАЗАННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРУ ТЕЛЕ-, ВІДЕОАППАРАТУРИ, ПОБУТОВОЇ ТА ОРГТЕХНІКИ)

1.____________________________________________________________ к-ть ____________
2.______________________________________________________ к-ть ____________
3._______________________________________________ к-ть ____________
4.__________________________________________________ к-ть ____________
5.__________________________________________________ к-ть ____________
6.__________________________________________________ к-ть ____________
7.__________________________________________________ к-ть _____________
8. _________________________________________________ к-ть _____________
9. _________________________________________________ к-ть _____________

П.І.Б. співробітників компанії, які проводять монтаж/демонтаж стенда
(Пропуск дійсний лише на період монтажу/демонтажу):
1. __________________________________ 4. _________________________________
2. __________________________________ 5. _________________________________
3. __________________________________ 6. _________________________________
Ввезення (вивіз) здійснюватиметься на а/м марки ___________ державний номер
______________
Печатка організації _____________________ / _______________ / __________
П.І.Б. керівника
Підпис
Дата
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ФОРМА № 5
З питань акредитації компанії-забудовнику необхідно звернутися до ТОВ «Міжнародний
виставковий центр», відділу акредитації, за телефоном (044) 201-11-35. Перелік документів, який
необхідний для погодження ексклюзивної забудови стенда:
1. Копія наказу про призначення відповідальних посадових осіб із пожежної безпеки, охорони праці та
технагляду.
2. Список осіб, які мають право брати участь у забудові.
3. Акт відповідності обладнання підприємства/фірми вимогам промислової санітарії та іншим нормативам
(для фірм, що працюють зі світлом, звуком, сценою).
4. Довідка про наявність атестації монтажного персоналу:
4.1. Електрики – допуск до проведення електромонтажних робіт, допуск із техніки безпеки (копії
посвідчень).
4.2. Монтажники – допуск із техніки безпеки, допуск до висотних робіт (копії посвідчень).
4.3. Водії підіймально-транспортних засобів, стропальники (копії посвідчень).
4.4. Відповідальні за безпечне переміщення вантажів (наряд-допуск виконання робіт).
5. Довідка про наявність необхідних технічних засобів та інструментально-механічного забезпечення
(експедиторських фірм):
– Підіймально-транспортні механізми.
– Інший технічний інструментарій.
6. Лист-підтвердження наявності сертифікатів:
– Сертифікат компанії-виробника на всі частини обладнання.
– Сертифікати на випробування матеріалів на рівень горючості (рівень горючості на окремі матеріали).
– Сертифікат санітарно-гігієнічний на пластики, ДВП, ДСП тощо.
– Акти витоку горючих матеріалів.
– Акти вимірювань опору ізоляції силової та освітлювальної електромережі.
7. Під час забудови ексклюзивного стенда надавати проєкт, який затверджений печаткою та підписом
організації, що має право проєктувати, і технологію піднесення конструкцій на висоту.
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ФОРМА № 6
Перелік дій та робіт, які заборонені на території Виставкового центру, для компаній, що здійснюють
забудову стендів самостійно, із зазначенням суми стягнень щодо кожного виду порушення
№

Опис порушення

з/п

1

Несвоєчасне подання та погодження документів на забудову стендів,
подання документів без підпису директора та друку, подання документів
не в повному обсязі

2

Недотримання графіку заїзду/виїзду

3

Передання забудовником своїх повноважень іншому забудовнику без
оформлення відповідних документів та погоджень і уповноваженим
представником МВЦ. Виплата штрафу не дає права на забудову

4
5

6

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

Сума стягнення,
грн

3900,00 + 650,00
за кожен день
прострочення
1300,00 за кожну
годину + штраф,
висунутий МВЦ
10 000,00

Самостійне під’єднання технічного обладнання стенда (експозиції) до
інженерних мереж МВЦ
Виконання електромонтажних та висотних робіт (вище 1,3 м над рівнем
підлоги чи поверхні землі) персоналом забудовника, який не атестований і
не має відповідних посвідчень
Тривале (понад 1,5 години) складання обладнання та монтажних
конструкцій стенда (експозиції) на площах сусідніх стендів та за
дозволеними межами проходів
Збільшення площі експозиції завдяки виносним елементам стенда
(кронштейнам, консолям, світильникам, банерам, надбудовам та іншому
стендовому обладнанню)
Паління в не відведених для цього місцях

6500,00

Використання в павільйоні відкритого вогню (паяльні лампи, газові
пальники, форсунки, сухий спирт та інше паливо), а також демонстрація
експонатів із застосуванням відкритого вогню
Проведення в павільйоні стругально-столярних, шліфувальних і розділових
робіт без відповідного оформлення цих робіт
Виконання в павільйоні будь-яких лакофарбових робіт, використання
бензину, гасу, бензолу, нітророзчинників, які мають шкідливі для здоров’я
людини запахи та випаровування та є легкозаймистими та
пожежонебезпечними (без відповідного оформлення цих робіт)
Псування естетичного виставкового виду конструкцій будівлі та підлоги
павільйону фарбами, будівельними розчинами та сумішами, жиром і
нафтопродуктами (паливно-мастильними матеріалами) та іншими
матеріалами, залишками клейкої стрічки та скотчу
Використання несертифікованого обладнання та пристроїв (зокрема
електроінструменту)
Використання для забудови несертифікованих і легкозаймистих матеріалів
(паперу, тканин, соломи, дерева, килимів тощо), які не супроводжуються
відповідними пожежними сертифікатами та не пройшли відповідної
протипожежної оброблення
Засмічення та замулювання будівельними розчинами та іншими відходами
(зокрема відпрацьованими нафтопродуктами та жирами) технологічних
лотків, трапів, водовідвідних пристроїв та систем санвузлів

6500,00

Залишені після демонтажу дірки (отвори) та інші пошкодження покриття
на відкритих виставкових майданчиках
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4550,00

3250,00

650,00

9750,00
7800,00

6500,00 +
вартість

1950,00
9100,00

1950,00

3900,00
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Не вивезені своєчасно після демонтажу сміття та великогабаритні уламки
стендів та експонатів
Ремонт та миття автотранспорту на території МВЦ

2600,00

2600,00

20

Перевищення швидкості руху (понад 10 км/год) та інші порушення
перебування автотранспорту на території МВЦ
Заїзд/виїзд без погодження з уповноваженим МВЦ

21

Виникнення аварійної ситуації з вини персоналу забудовника

2600,00

Порушення на території МВЦ громадського порядку (розпивання спиртних
напоїв, бійка, нецензурні висловлювання та інші дії, що принижують
людську гідність)
Використання побутових електроприладів (електрочайники, кавоварки,
електрокип’ятильники, електроплитки, електронагрівачі, вентилятори
тощо)
Розведення на території МВЦ багаття та створення для цього умов
(вивезення та складання купами та звалищами тари, упаковки та сміття,
будівельних відходів та уламків, злив легкозаймистих рідин тощо)

1950,00

25

Ртутне забруднення території МВЦ розбитими люмінесцентними лампами

6500,00

26

Прострочений термін випробувань і придатності для застосування
обладнання, пристроїв, механізмів та інструменту
Висотні роботи на турі та будівельних риштуваннях без оформленого
наряду-допуску
Проведення робіт підвищеної небезпеки без відповідних дозволів

6500,00

Затримка понад годину вантажного транспорту забудовника біля в’їзних
воріт для вантажно-розвантажувальних робіт
Складання тари (картонних коробок, упаковки, дерев’яних і фанерних
ящиків тощо) та інших предметів між стендами, біля стін по периметру
виставкового залу
Кріплення стендів та їхніх елементів до стін, підлоги та інших
конструктивних елементів будівель та споруд МВЦ без письмового
дозволу
Розміщення та встановлення рекламних засобів (плакатів, банерів,
пневмостендів тощо)
Використання не за призначенням наданої виставкової площі

1300,00

17
18
19

22

23

24

27
28
29
30

31
32
33
34

Несвоєчасна оплата стягнень та інших взаєморозрахунків

2600,00

1950,00

4550,00

9100,00

4550,00
3250,00

6500

6500,00 +
відшкодування
майна
1300,00
1300,00
Недопущення до
подальших
забудов
3900,00

35

Самостійне виконання висотних робіт у нічний час

36

3900,00

37

Виконання монтажу з порушеннями та відхиленнями від проєктних
документацій
Невиконання режимних вимог

38

Відсутність на стенді (експозиції) відповідальної особи забудовника

1300,00

39

Порушення складання майна та обладнання під час заїзду/виїзду та
монтажу/демонтажу стенда
Завезення та використання матеріалів та обладнання, яке шкідливе для
навколишнього середовища та людей (радіоактивні, пожежо-,
вибухонебезпечні, з підвищеним рівнем шуму тощо)
Порушення правил виконання розвантажувально-вантажних робіт

1950,00

40
41

https://ugw.com.ua/

1300,00

9100,00

1300,00
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42
43
44

45

Несвоєчасне (до 22:00 останнього дня монтажу) прибирання захисної
плівки
Непогодження з ліцензованим проєктним підрядником креслень несучих
каркасів ексклюзивних стендів
Відсутність бейджів із печаткою в персоналу фірми під час забудови біля
МВЦ
Відсутність касок у монтажників фірми під час забудови стендів на
території МВЦ

1950,00
9100,00
650,00 за
кожного
робітника
2600,00 за
кожного
робітника

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ!
ВИСТАВНА КОМПАНІЯ «СМАЙЛ-ЕКСПО» ДЯКУЄ ВАМ ЗА ТЕ, ЩО ВИ ВИБРАЛИ
НАШУ ВИСТАВКУ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СВОЄЇ ПРОДУКЦІЇ.
СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО НАША СУМІСНА РОБОТА СПРИЯТИМЕ
ПОДАЛЬШЕМУ РОЗВИТКУ ВАШОГО БІЗНЕСУ, А НОВІ КОНТАКТИ,
ВСТАНОВЛЕНІ НА ВИСТАВЦІ,
ВИЯВЛЯТЬСЯ ВДАЛИМИ.
БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ І ПРОЦВІТАННЯ!

https://ugw.com.ua/
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