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Шановні пані та панове,

Ми раді запросити вас взяти участь у виставці « ГЕЙМІНГ ІНДУСТРІЯ-Інтерактив» (GI: Interactive) та конференції «Азартні ігри в Україні - З’єднання 
точок» (GI: Connecting dots) у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки « ГЕЙМІНГ ІНДУСТРІЯ», що є найбільшою подією в азартній ігровій 
індустрії України. Ці нові події спрямовані на розвиток онлайн-азартних ігор в Україні.

Виставка GI: Інтерактив
Наступна виставка GAMING INDSUSTRY - GI-Interactive буде суттєво відрізнятися від будь-якої іншої події цього напрямку. Перш за все, ми 
зосереджені на ефективній участі наших партнерів та відкритті потенційно нових можливостей для зміцнення їх присутності на ринку та розвитку 
свого бізнесу. Наш девіз - «нема маленьких питань». Виставка буде присвячена переважно продуктам В2В та спілкуванню з потенційними 
партнерами. Основна мета – діалог та спілкування! Спеціально для цього буде підготовлено багато виділених місць та лаунж-зон.

Конференція GI: З’єднання точок
Також у рамках виставки відбудеться конференція, яку проведуть організатори та модератори. У конференції плануються панельні дискусії, 
презентації, візьмуть участь доповідачі з різних галузей промисловості. Планується проведення семінарів на конкретні теми для обміну досвідом 
між українськими та міжнародними експертами.

Конференція розпочнеться з круглого столу з керівництвом та представниками регулятора (КРАІЛ). Ми хочемо, щоб захід був максимально 
інтерактивним. Ми також будемо вдячні, якщо ви знайдете можливість делегувати доповідачів від ваших компаній з невеликими презентаціями та 
доповідями на відповідні теми. Ми також плануємо надати можливість дистанційної участі міжнародних спікерів за допомогою відеоконференції.

Ми також готові розглядати ваші пропозиції щодо участі у конференції та майстер-класах.

Враховуючи, що ми намагаємося йти в ногу з часом, крім наземних операторів, будуть представлені представники онлайн-бізнесу.
Порівняно з попередніми виставками, цього разу вона відбуватиметься у розширеному форматі, де також будуть представлені інші пов’язані 
підприємства, які потенційно можуть бути цікавими для азартних ігор. Ми ведемо переговори з провідними платформами, платіжними  
операторами, провайдерами ігор, центрами обробки даних, операторами зв’язку та іншими.
Ми - команда людей, які сприяють формуванню українського ринку азартних ігор як східноєвропейського хабу індустрії для зустрічей, спілкування 
та розвитку, а також перетворенню України на східноєвропейські «Лас-Вегас», «Макао» чи «Мальту».
Серед запрошених та учасників, крім регулятора КРАІЛ, будуть Інститут стандартизації, представники державних служб та багато інших.

Участь лідерів галузі дуже важлива для нас і ми сподіваємось побачити вас серед наших ключових учасників!
З повагою,
Команда G.I.



ЛЕГЕНДАРНЕ ШОУ 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ!
Спеціалізована міжнародна виставка «ГЕЙМІНГ ІНДУСТРІЯ» 
розпочала свою діяльність у 1994 році під назвою 
«ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ» і дуже скоро за результатами 
опитування одного з найвідоміших засобів масової 
інформації в ігровому бізнесі - британського журналу 
«InterGame» - була зарахована до рейтингу семи 
найкращих світових подій у індустрії азартних ігор. 

У серпні 2020 року Верховна Рада України ухвалила закон, який 
легалізував азартні ігри в країні та повернув їх із чорного ринку 
до правового поля.

Це дало нам можливість відновити “GI” як міжнародну подію в 
Україні.

Перша виставка після відкриття відбулася в червні 2021 року. 



ГЕЙМІНГ ІНДУСТРІЯ-ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ
ФАКТИ І ЦИФРИ

Дати: 09-11 червня 2021 року
Місце проведення: Міжнародний виставковий центр
Кількість експонентів: 52 експоненти з 14 країн
Відвідувачі: 1879

ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ
На виставці GAMING INDUSTRY були представлені 
компанії з 14 країн:
Австрія, Болгарія, Великобританія, Іспанія, Італія, 
Латвія, Люксембург, Мальта, Німеччина, Польща, 
Сербія, Словенія, Чехія та Україна.

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ
Найбільше відвідувачів було з Києва та Київської 
області, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Полтави 
та Львова.
Однак були присутні і іноземні учасники з 10 країн: 
Білорусі, Нідерландів, Грузії, Італії, Сербії, Кіпру, 
Німеччини, Молдови, Греції, Чехії та Словенії.



ДЕЯКІ ЧИСЛА ТА МЕТРИКА

Основні завдання ВІДВІДУВАЧІВ

Власники, співзасновники, члени правління 
вищої ланки, директори підприємств або їх 
заступниками.

Представники готелів, казино, покерних клубів і 
букмекерів

Представники виробництва і торгівлі

Також були присутні представники громадських та державних організацій.

Знайомство з інноваціями в 
промисловості

53% 24% 15% 8%

52% 39% 25%

Встановлення нових 
ділових зв’язків

Перегляд новинок
індустрії

Перевірка загальної 
ситуації на ринку



КРУГЛИЙ СТІЛ: 
ІГРОВИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ - 
ДІАЛОГ МІЖ БІЗНЕСОМ 
ТА ДЕРЖАВОЮ.

11 червня 2021 року в рамках виставки 
GAMING INDUSTRY пройшов круглий стіл, який став 
початком діалогу державного регулятора КРАІЛ з 
представниками грального бізнесу.

Конференція дала можливість розкрити всі аспекти 
грального бізнесу і дала відповіді на найактуальніші 
питання. Всі спікери - визнані експерти і лідери думок 
у своїх областях, які стояли біля витоків відродження 
гемблингу в Україні



НАСТУПНА ПОДІЯ:  24-26 листопада 2021 року

Виставка GI:Gaming Industry
Виставка  GI:Interactive
Конференція GI:Connecting dots

Для події заброньовано 10 000 м2 площі!

Запрошуємо вас стати частиною незабутньої події та взяти 
участь у виставці GI: Interactive 24-26 листопада 2021 року та 
стати членом новонародженої української азартної родини!



НА ВИСТАВЦІ БУДУТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНІ

• Готельні мережі
• Дата центри
• Центри сертифікації
• Інтернет провайдери
• Телеком компанії
• Клініки
• Страхові компанії
• Охоронні компанії

• Ігрове обладнання
• Гральні апарати
• Банкомати для виплат
• Системи управління наземними залами
• Меблі та ігрові столи

• Платформи і системи управління
• Платіжні системи і агрегатори
• Ігрові провайдери і агрегатори
• Маркетингові системи
• Системи підтримки гравців

Інші учасники

Наземні Казино Онлайн Казино



ДОСТУПНІ 
ВИСТАВКОВІ 
СТЕНДИ:

Розміри стенду - 2м х 4м
Розміри стенду - 3м х 3м
Розміри стенду - 4м х 3м
Розміри стенду - 4м х 5м
Розміри стенду - 6м x 10м

60 м2

20 м2

8 м2

9 м2

12 м2



Спонсорські пакети
Генеральний 
спонсор

Офіційний 
спонсор

Генеральний 
партнер

Офіційний 
партнер

Спонсор Партнер

Позиція в усіх рекламних проявах 1 1 2 2 3 3

Рекламний модуль в офіційному каталозі виставки 4-та стор. обкладинки 
+1 сторінка

2-а стор. обкладинки 
+1 сторінка

3-а стор. обкладинки 
+1 сторінка

1+1 сторінки  
(розворот)

1 кольорова 
сторінка

1 кольорова 
сторінка

Привітання Керівника компанії в офіційному каталозі 
виставки (укр і англ мови)

+ + - - - -

Участь з вітальним словом представника компанії на 
церемонії Офіційного відкриття заходу

+ + + + - -

Надання конференц-залу для проведення презентацій 1 година 30 хвилин 1 година 30 хвилин 30 хвилин 30 хвилин

Банер (5 м х 2,5м) в виставковому павільйоні на 
території виставки

+ + + + + +

Банер (2м х 1м) на території проведення конференції + + + + + +

Щоденна трансляція рекламного відео-ролика на 
екранах в павільйоні під час проведення виставки 
тривалістю

1 хв + 1 хв 1 хв  + 1 хв 1 хв 1 хв 30 сек 30 сек 

Розміщення лого на зовнішніх рекламних банерах 
виставки

+ + - - - -

Розміщення логотипу у всіх рекламних матеріалах 
заходу (в бізнес-виданнях, спеціалізованих виданнях, 
довідниках, на сайтах, банерах і т.д.)

+ + + + + +

Розміщення логотипу на першій сторінці офіційного 
каталогу виставки

+ + + + + +

Інформація про спонсора в інформаційних листах 
про захід, розповсюджуваних адресною розсилкою 
поштою, електронною поштою

+ + + + + +

Інформація про спонсора на офіційному сайті виставки 
з посиланням на сайт компанії

+ + + + + +

Інформація про новинки та події спонсора в 
соцмережах заходу (при наданні матеріалу)

+ + + + + +



Спонсор PartyСпонсор Party - лого спонсора на сцені заходу- лого спонсора на сцені заходу
- Вітальне слово на сцені заходу- Вітальне слово на сцені заходу
- інформація про спонсора зі сцени під час проведення заходу- інформація про спонсора зі сцени під час проведення заходу

Спонсор РеєстраціїСпонсор Реєстрації - розміщення лого спонсора при брендуванні зони реєстрації- розміщення лого спонсора при брендуванні зони реєстрації

Спонсор VIP зониСпонсор VIP зони - розміщення лого спонсора при брендування VIP зони (всередині приміщення)- розміщення лого спонсора при брендування VIP зони (всередині приміщення)
- відео спонсора на екрані всередині VIP зони тривалістю до 3-х хвилин (без звуку)- відео спонсора на екрані всередині VIP зони тривалістю до 3-х хвилин (без звуку)

Спонсор офіційного каталогуСпонсор офіційного каталогу - рекламний модуль спонсора на 1-й сторінці обкладинки каталогу- рекламний модуль спонсора на 1-й сторінці обкладинки каталогу

Спонсор пакетівСпонсор пакетів - лого компанії на пакетах (еко-сумках) заходу- лого компанії на пакетах (еко-сумках) заходу
- вкладення рекламної продукції спонсора в пакети- вкладення рекламної продукції спонсора в пакети

Спонсор ручок і блокнотівСпонсор ручок і блокнотів - рекламний модуль спонсора на обкладинці блокноту- рекламний модуль спонсора на обкладинці блокноту
- лого компанії на всіх внутрішніх сторінках блокноту- лого компанії на всіх внутрішніх сторінках блокноту

Спонсор стрічок для бейджів (зайнято)Спонсор стрічок для бейджів (зайнято) - стрічки надаються спонсором- стрічки надаються спонсором

• Підвісні банери
• Графіка на підлозі
• Рекламні конструкції
• Спонсорство бару
• Конференц-стіна і спонсорство сцени
• Спонсор води
• Спонсор Wi-Fi
• Мережеві напої та спонсорство вечірки

Індивідуальний
спонсорський пакет



м: +38 (067) 620 70 14
м: +38 (050) 311 97 08 
е: office@eiexpo.com.ua
е: info@eiexpo.com.ua
w: https://eiexpo.com.ua

КОНТАКТИ:
Найбільшим і найпопулярнішим виставковим центром у Києві 
та в Україні є Міжнародний виставковий центр (IEC). Тут постійно 
проводиться величезна кількість заходів, таких як виставки, 
конференції, форуми, конгреси та різні шоу.
У 2017 році тут проходив конкурс пісні «Євробачення».

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ


