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Питання для 
обговорення

1. Статистика говорить, що виставки є 
дуже успішними та актуальними
навіть сьогодні

2. Як отримати максимум користі від 
участі у Gulfood 2021





Безпека – ми повинні

Постійно носити захисні маски

Дотримуватися 
соціальної дистанції – 2 м

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

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  

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 
відбуватиметься 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) 



СЕКТОРИ

НАПОЇ МОЛОЧНІ

ПРОДУКТИ

М’ЯСО ТА

ПТИЦЯ

БАКАЛЕЯ ЖИРИ ТА ОЛІЇ КУХНІ СВІТУ ПРОВІДНІ

БРЕНДИ

ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ВЕЛНЕС І ПРОДУКТИ, 
ЯКІ НЕ МІСТЯТЬ ПЕВНИХ РЕЧОВИН
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Спитайте в себе:
Чому ми вирішили взяти участь у 

Gulfood як експонент? 
Які цілі ми ставимо?

Як ми досягатимемо їх?



ЯКІ РЕАЛІСТИЧНІ ЦІЛІ МИ СТАВИМО НА GULFOOD 2021?

Обмеження: Менше учасників; Менше відвідувачів; Менше покупців з Європи та Америки
Можливості: Більше шансів на розмову; Більше уваги до вашого стенду

Оцінка конкурентів і власної конкурентоспроможності

Розширення можливостей продажу

Вивчення тенденцій і обмін досвідом

Загальні цілі



ЯКІ РЕАЛІСТИЧНІ ЦІЛІ МИ СТАВИМО НА GULFOOD 2021?

Встановлення нових контактів та пошук нових клієнтів

Підвищення впізнаваності бренду

Зустріч з існуючими клієнтами та обговорення їх потреб

Збір інформації про ринок

Цілі комунікації



1. Індивідуальні консультації будуть більш 
ефективними, якщо ви розумієте, чим ми 
можемо бути корисні

2. Поставте чіткі цілі – ще не пізно

3. Складіть план, а ми допоможемо
відкорегувати його, адже тільки ви можете 
скласти власний план

4. Не існує ніякої “інсайдерської мережі” –
компанії та продукцію оцінюють за змістом, 
тому варто продемонструвати свої переваги

НА ЯКУ ДОПОМОГУ З БОКУ ITC ВАРТО

РОЗРАХОВУВАТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ?



НА ЯКУ ДОПОМОГУ З БОКУ ITC ВАРТО

РОЗРАХОВУВАТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ?

1. Ми визначимо цікавих учасників та 
надішлемо список для кожної групи товарів

2. Ми поговоримо з експонентами та 
домовимося про зустрічі

3. Як буде потрібно, ми підемо на ці зустрічі 
разом із вами

4. Ми пройдемо виставкою, аби допомогти вам 
дослідити ринок

5. Ми допоможемо вам проаналізувати загальні 
тенденції ринку до початку виставки



Базові поради щодо роботи на стенді

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



ПОШИРЕНІ ПОМИЛКИ





Зразки та роздаткові матеріали

• Сік варто наливати за запитом; неможна лишати налитий сік у склянках

• Всім відвідувачам слід пропонувати дезінфікуючі засоби для рук перед
дегустацією або оглядом зразків

• Зразки в індивідуальному опакованні, придатні для дегустації виключно у
спеціально призначеній для цього зоні

• На стенді повинна бути спеціально відведена зона для дегустації, варто уважно
контролювати, що на ній відбувається

• Усі поверхні необхідно дезінфікувати щоразу після дегустації

• Усі рекламні матеріали мають бути придатні для завантаження, в ідеалі, за
допомогою QR-кодів



НЕ СТІЙТЕ В ОЧІКУВАННІ

Забезпечте присутність на стенді 
Але також

❖ Знайдіть час для відвідування стендів конкурентів/ 
Оберіть вдалий час

❖ Знайдіть час, аби пройтися павільйонами виставки, уважно 
слухаючи та споглядаючи

❖ Поговоріть із кимось про новий продукт або інновацію

❖ Шукайте стенди, які привертають увагу відвідувачів, поговоріть 
з його представниками, щоб зрозуміти, чому



ВІДВІДАННЯ СТЕНДУ КОНКУРЕНТІВ – ЩО МИ ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ?
Презентація –

Особливості забудови 
стенду – про що вони 

говорять?

Як презентують 
продукт?

Яка інформація про 
продукт пропонується?

Які зразки вони 
пропонують? / Як 

вони представлені?

Як вони привертають 
увагу відвідувачів?

Як представлений 
бренд?



ВІДВІДАННЯ СТЕНДУ КОНКУРЕНТІВ – ЩО МИ ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ?



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



1. Повідомте своїх наявних та потенційних клієнтів, що будете на Gulfood – Негайно!

2. Сплануйте свій візит – експоненти, подорож, матеріали

3. Нарощуйте динаміку – контакти, соціальні мережі

Підготовка
Невдача в підготовці –
підготовка до невдачі.

Бенджамін Франклін



ВИКОРИСТОВУЙТЕ ІНСТРУМЕНТИ

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



ЯКІ ЗРАЗКИ ТА МАТЕРІАЛИ БРАТИ ІЗ СОБОЮ?

Зразки повинні бути в індивідуальному опакованні 
(самообслуговування заборонено)
Що нового? Що відрізняється? Що цікавого?

Брошуру потрібно взяти

https://www.qr-code-generator.com

https://www.qr-code-generator.com/


На виставці

Що допоможе нам домогтися успіху?

1. Отримуйте задоволення!

2. Вітайтеся

3. Збирайте інформацію

4. Розповідайте про власні можливості

5. Домовтеся про подальший контакт

6. Які питання вони ставитимуть?



ПОРАДИ ЩОДО СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС GULFOOD



ПРИВІТАЙТЕСЯ, 
СЛУХАЙТЕ, 
СТАВЬТЕ ЗАПИТАННЯ, 
ПРЕЗЕНТУЙТЕ, 
ДОМОВТЕСЯ ПРО НАСТУПНІ
КРОКИ



1. Спілкування

Спробуйте отримувати задоволення від спілкування ‒ будьте собою, будьте впевнені

1. Привітайтеся ‒ Покажіть, що раді бачити відвідувачів (навіть у найважчий день)

2. Збирайте інформацію ‒ Ставте запитання, переконайтеся, що відвідувач цікавий
вам, не втрачайте час дарма

3. Презентуйте себе ‒ Розкажіть власну історію, покажіть зразки, каталожні аркуші
продукції, складіть їх у папку і передайте її відвідувачу

4. Зобов’язання ‒ Запропонуйте та узгодьте подальші кроки ‒ зв’язок електронною
поштою, телефонний дзвінок, зустріч

5. Подальші дії ‒ Обов’язково надішліть електронного листа або зателефонуйте за
кілька днів

Посміхайтеся
Будьте 

відкритими
Цікавтеся Слухайте

Будьте 
впевнені



2. Ставьте запитання; 
Спочатку слухайте

• Поставте запитання, перш ніж демонструвати 
зразки та роздаткові матеріали

• Дізнайтеся, що відвідувач шукає 

• Чи є він покупець? Конкурент? Перехожий?

• Чи вповноважена ця людина приймати рішення?

• Якщо ви вирішили, що перед вами потенційний 
покупець, одразу обміняйтеся контактами 

• Будьте відкритими, але уникайте гаяння часу



3. Які 
запитання 
вони 
ставитимуть?

Який урожай, або як 
працює ланцюжок 
поставок в Україні? 

Яка якість?

Гарантії якості Ціни Розмір 
замовлення

Термін поставки З ким ви працюєте 
зараз?

Чи можна з ними 
зконтактувати, аби 
отримати відгуки/ 

рекомендації? 
(Ознака готовності 

до купівлі)

Чи радите ви 
відвідати Україну? 
(Ознака готовності 

до купівлі)



5. 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! 



6. Домовтеся 
про подальші 
кроки

Якщо клієнт цікавий вам, намагайтеся 
закінчити розмову узгодженням 
подальших кроків

Приклади:

Я надішлю вам специфікацію

Я надішлю вам пропозицію. Я приїду до вас / 
Ви можете приїхати до нас

Давайте призначимо зустріч для обговорення

Якщо ваш співрозмовник не 
уповноважений приймати рішення, 
спробуйте отримати контакти того, хто 
уповноважений



7. 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



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, турбота про 

суспільство



ПІДГОТУЙТЕ СВОЮ ПРЕЗЕНТАЦІЙНУ ПРОМОВУ: 
СИЛА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ

Як ми створюємо свою промову?

1. Подумайте про свій бізнес ‒ Ким ми є? Чому покупець 
купуватиме саме в нас? Що робить нас унікальними? Що робить 
нас цікавими? Чим ми вирізняємося? З ким ми говоримо?

2. Напишіть текст і вивчіть його

3. Потренуйтеся промовляти цей текст



СПІЛКУВАННЯ:
СИЛА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ

Промова повинна мати структуру

Вступ – Здобудьте довіру слухача – Яку проблему ми вирішуємо?
Розповідайте про те, що робите, а не про те, ким ви є. Змусьте запам'ятати себе. 
Розкажіть історію. Скажіть їм, чому!

Основна частина – Який товар або послугу ви пропонуєте? Хто ваш ринок? Хто
ваша компанія?

Завершення – Запитайте про те, що хочете – візитну картку, зустріч, інформацію
– Запросіть покупця продовжити розмову – Поставте покупцеві запитання



СИЛА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ

ПОРАДИ ЕКСПЕРТІВ

ГАРНО ПОЧНІТЬ

НЕХАЙ ВАША ПРИСТРАСНІСТЬ І ВПЕВНЕНІСТЬ ЗАХОПЛЮЮТЬ

ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ ВИРІЗНЯТИСЯ

РОЗПОВІДАЙТЕ, А НЕ
НАМАГАЙТЕСЯ ПРОДАТИ

ПОВТОРІТЬ КЛЮЧОВУ ІНФОРМАЦІЮ

ПРАКТИКУЙТЕСЯ

ПОСМІХАЙТЕСЯ

Мова тіла



СПІЛКУВАННЯ: 
СИЛА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ

8 C

• Стислість та зрозумілість (Concise & Clear). Коротко, ясно та зрозуміло

• Переконливість (Compelling). Почніть з найважливішого. Яку проблему вирішує ваш
бізнес?

• Заслуговує на довіру (Credible). Поясніть, що робить вас достатньо кваліфікованим,
аби робити те, що ви робите. Використання слів на кшталт «сертифікований»,
допоможе вам «продати» себе

• Концептуальність (Conceptual). Не варто вдаватися в занадто багато подробиць

• Індивідуальне ставлення (Customized). Кожна цільова аудиторія має свої
особливості. Промова має бути адаптована до конкретного слухача, наприклад, в
залежності від того, хто перед вами – покупець або інвестор

• Послідовність (Consistent). Усі версії промови повинні передавати одне й те саме
основне повідомлення

• Розмовність (Conversational). Почніть розмову, продовжуйте її як звичайну розмову і
не намагайтеся укласти угоду



Питання та пропозиції



Наступний вебінар – 12 лютого 

«Участь у виставці з максимальною ефективністю, 

призначення зустрічей та подальші кроки» 

Дякую!

Офіс проєкту ІTC в Україні • м. Херсон • тел.: +38 (050) 9577786, +38 (067) 2909661 
itcukraine@intracen.org • http://tradeproject.com.ua • https://www.facebook.com/ITCUkraine
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