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Питання для 
обговорення

1. Основні моменти, підтримка та 
організація

2. Досвід участі у виставках

3. Постановка цілей

4. Підготовка

5. Дослідження до початку виставки

6. Призначення зустрічей до виставки



Заходи безпеки – ми повинні

Постійно носити захисні маски

Дотримуватися 
соціальної дистанції – 2 м

Утримуватися від рукостискань та 
обміну візитівками

З метою дотримання соціальної дистанції 
місткість виставкової площі обмежується 
1 особою на 4 кв.м, тому зважайте на 
максимальну кількість людей, позначену 
на кожному стенді  

Зберігати проходи вільними, шириною 
мінімум 2,5 м, для вільного пересування
учасників в обох напрямках

Надавати перевагу безконтактним 
платежам

Завантажити мобільний додаток, аби 
отримати програму заходів виставки та 
встановити зв’язок з іншими учасниками



ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ПРОСТОРУ

Виставкове приміщення
сертифіковано Bureau Veritas

Санітайзери повинні бути встановлені на 
всій території виставкового центру

Стійки, сидіння, столи та інші поверхні 
повинні оброблятися антисептиками  
після кожного використання

Моніторинг щільності людського потоку
в режимі реального часу

Повний повітрообмін у приміщеннях
виставкового центру здійснюється 8 разів на 
годину. Примусовий відтік повітря 
здійснюватимеся за графіком. Двері 
павільонів лишатимуться відчиненими під 
час та після виставки, аби забезпечити вільну 
циркуляцію повітря

Дезінфекція місць загального користування

Куштувати продукцію дозволено тільки за 
умови дотримання дистанції у 2 м, 
обслуговування офіціантами або  
розташування продуктів харчування на столі 
(самостійно брати їжу недозволено) 







Trade Centre Arena

S-141



ДОПОМОГА ITC ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ВИСТАВКИ

Логістика та планування

• Інформаційно-консультаційна підтримка

Індивідуальні консультації

• Цілі

• Ресурси та зразки документів

Допомога щодо призначення зустрічей

• Список потенційно цікавих експонентів

• Комунікаційна підтримка щодо призначення зустрічей



ГРАФІК РОБОТИ

Графік роботи виставки

21 лют           11:00 - 17:00
22 лют 10:00 - 17:00
23 лют 10:00 - 17:00
24 лют 10:00 - 17:00
25 лют 10:00 - 16:00

Допомога ITC під час виставки

▪ Переклад 

▪ Огляд виставки разом з консультантом ІТС

▪ Допомога в проведенні переговорів (за потреби)

Відвідувати інші стенди найкраще вранці.
Використовуйте додаток і намагайтеся домовлятися про зустрічі заздалегідь



Спитайте в себе:
Чому ми вирішили взяти участь у 

Gulfood як експонент? 
Які цілі ми ставимо?

Як ми досягатимемо їх?



ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ

Погана презентація на стенді

Безлад навколо стенду

Відсутність історії / матеріалів

Зразки поганої якості

Відсутність подальшої комунікації

Неналежне ставлення



НАВІЩО ВІДВІДУВАТИ ВИСТАВКИ?

Зустріти нових 
цільових покупців

Підвищити 
впізнаваність 

бренду

Зустрітися з
існуючими
клієнтами

Продати на $
Дослідити 

конкурентів
Навчатися

Успіх на 100% залежить від належної підготовки!



НАШІ ЦІЛІ

➢ Просування українських експортерів на зовнішніх ринках

➢ Покращення іміджу фруктів і овочів, сушеної продукції та їстівних горіхів, 
експортованих з України

➢ Формування обізнаності з-поміж покупців

➢ Налагодження ділових зв’язків 

➢ Навчання



ЩО ДОПОМОЖЕ НАМ ДОМОГТИСЯ

УСПІХУ?

Підготовка, 
підготовка, 
підготовка

Визначення цілей
Призначення 

зустрічей

Дослідження 
стендів конкурентів

Наявність 
письмового плану

Будьте активними під час підготовки до виставки; 
Будьте активними під час виставки



ХТО ТАМ БУДЕ? ВІДВІДУВАЧІ У 2020 Р.

У 2021 році ця 
цифра буде 

нижчою через 
пандемію 

Середній 
Схід

Америки

Європа

Африка

Азія

Австралазія

Відвідувачів КраїнОАЕМіжнародні



EXHIBITORS 2020

• Експоненти у 2021 р. – 2845, 
оскільки простір обмежений

• Готові укладати угоди на 
Gulfood швидше, ніж на інших 
виставках

• Середня тривалість взаємодії з 
покупцем – 4 тижні



ХТО ТАМ БУДЕ?

https://www.gulfood.com/whyvisit

https://www.gulfood.com/whyvisit


Підготовка

1. Повідомте своїх наявних та потенційних клієнтів, що будете на Gulfood – Негайно!
• Запитайте в клієнтів, чи планують вони відвідати виставку
• Напишіть електронного листа або зателефонуйте, щоб домовитись про 

зустріч
• Напишіть про це на своїй домашній сторінці
• Напишіть про це на Facebook, LinkedIn, Twitter тощо
• Напишіть про це в групах у WhatsApp, Viber тощо

Невдача в підготовці -
підготовка до невдачі.

Бенджамін Франклін



2. Проведіть дослідження – до 5 лютого

• Перейдіть на сайт Gulfood – Розділ «Exhibiting», «Planning your visit»

• «Search Exhibitors» – зазначте назви товарів, наприклад fruit, apples, nuts, dried fruit, 

confectionary, snacks тощо

• Підготуйте перелік стендів, які вам цікаво відвідати – 5 стендів на кожен день участі

• Перевірте транспортне сполучення, ціни та нормування часу

Підготовка
Невдача в підготовці -
підготовка до невдачі.

Бенджамін Франклін



МОЖЛИВОСТІ ДОДАТКУ GULFOOD APPНевдача в підготовці -
підготовка до невдачі.

Бенджамін Франклін

Підготовка



Соціальна мережа Storyboard

– соціальні мережі можуть

допомогти привернути увагу. 

Важливо скласти план заходів 

у соціальних мережах за два 

тижні до Gulfood, аби ваші 

повідомлення викликали 

жвавий інтерес та були 

послідовними.

Повідомлення 
на вебсайті, 

соціальні 
мережі

Наша історія. 
Ланцюг поставок, 
харчова безпека, 

надійність

Призначення 
зустрічей із 
цільовими 
клієнтами

Професійна 
презентація,

ресурси – зразки, 
брошури тощо

Подальші дії 
після 

завершення
Gulfood

Розкажіть, що будете там! Продемонструйте професіоналізм!



Потім 
презентуйте 

свої зразки, 
рекламні 

матеріали. 
Контрольний 

список

• Візитівки

• Зразки

• Прайси

• Каталожні аркуші продукції

• Брошура

• Теки для роздачі списків та аркушів продукції

• Запис змісту зустрічей – як це робити?

Чи ви плануєте дегустацію? 
Чи ви робитимете щось, аби 
заволодіти увагою 
відвідувачів?



Подумайте – Що нас вирізняє?

• Спосіб ведення бізнесу
• Турбота про постачальників, персонал і клієнтів
• Продукція – якість, інновації
• Впевненість у тому, що робимо, і прихильність 

справі
• Соціальне підприємництво у поєданні з 

прибутковим бізнесом
• Натуральність, локальний характер виробництва
• Суспільство 



Подальші дії – 80% зустрічей 
на виставках не отримують 
продовження

• Занотуйте основні тези зустрічі

• Вирішіть, чи хочете продовжувати діалог

• Складіть організований план подальших дій

• Хто відповідатиме за підтримку контакту? 

Що він/вона казатиме?

• Як здійснюватиметься запис подальших дії?

• Відстежуйте лід



Занотуйте основні тези зустрічі

Дехто використовує подібні форми

Або блокнот, у який підколює візитні картки



Нотування змісту зустрічі – Дехто надає перевагу подібним Excel-таблицям.
Якщо вам потрібна ця таблиця, напишіть нам



Базові поради

СТЕНД НЕ МАЄ 
БУТИ ПОРОЖНІМ

НЕ ХОВАЙТЕСЯ ЗА 
НОУТБУКОМ

НАМАГАЙТЕСЯ НЕ 
ЗВАЖАТИ НА 

ТЕЛЕФОН

ЗАНОТОВУЙТЕ 
ЗМІСТ ЗУСТРІЧЕЙ

ДОБРЕ СЛУХАЙТЕ

ПРИВЕЗІТЬ 
ДОСТАТНЬО 
ЗРАЗКІВ ТА 

РОЗДАЙТЕ ЇХ

ПОСМІХАЙТЕСЯ

ПЕРШЕ 
ВРАЖЕННЯ 

ВИРІШАЛЬНЕ 

КАЖІТЬ ПРО СВОЇ 
ПЕРЕВАГИ



Підготуйте факти і цифри!

Виробництво Основні тенденції

Застосування продукції

Харчова безпека та якість

Картина світу

Ваше володіння інформацією 
додасть покупцеві 

впевненості!

Покупці перевіряють ваші 
знання! 



1. Харчова безпека

2. Простежуваність і прозорість

3. Здоров’я та корисні властивості продуктів харчування

4. Етика у торгівлі: Organic, Bio, Fair-trade

5. Нові незвичайні інгредієнти / нові продукти (наприклад, насіння чіа)

6. Екологічно стала торгівля

7. Зміна ролі імпортера та супермаркету

Нові тенденції у натуральних інгредієнтах



На стенді: розповідайте свою історію, будуйте свою 
мережу, навчайтеся

Ставте цілі і пам’ятайте про них. Майте контрольний список

Вдягайтеся як успішна людина – виглядайте як бізнесмен

Встаньте – до вас не підійдуть, якщо ви сидітиме

Підготуйте свою вітрину – вона не має бути захаращена, майте дегустаційні зразки та 
зразки для роздачі

Поводьтеся дружньо. Посміхайтеся! 
Звертайтеся до людей по імені

Слухайте! Якщо людина цікавить вас, приділіть їй час, використовуйте час з розумом

Якщо ви побачили, що хтось на вас чекає, привітайтеся та запевніть, що якнайшвидше 
повернетесь до розмови з ним/нею

Не дозволяйте друзям, конкурентам, пересічним відвідувачам “зависати” на стенді



На інших стендах

Заздалегідь оберіть стенди для відвідування; Спробуйте домовитись про зустрічі

Відвідайте стенди конкурентів і поговоріть із ними

Огляньте стенд / товари / макет стенду, перш ніж підійти

Кожен хоче продати – спробуйте відвідувати експонентів під час “затишшя”, найкраще вранці

З’ясуйте, з ким ви говорите

Спитайте когось із відділу закупівель; Підготуйте коротку презентаційну промову

Якщо не вдається поговорити з кимось із відділу закупівель одразу, спитайте, коли вони будуть; 
домовтесь про зустріч або попросіть контакти

Принесіть зразки своєї продукції



Питання та пропозиції



Наступний вебінар 5 лютого «Під час виставки»

Дякую!
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