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Порядок 
денний

“Участь у виставці з 
максимальною ефективністю, 
призначення зустрічей та робота 
після завершення заходу”



Спитайте в себе:
Чому ми вирішили взяти участь у 

Gulfood? 
Які цілі ми ставимо?

Як ми досягатимемо їх?



Вебінар 1 – “Перед виставкою”



Вебінар 2 – “Під час виставки”



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) 



ЛОГІСТИКА – ЩО ВИ ВЖЕ МАЛИ ЗРОБИТИ?

Авіаквитки, сполучення, бронювання готелю

Визначити, де і коли робитимете ПЦР-тест

Захисні маски

План роботи на виставці

Зразки – що повезете, як упакуєте зразки

Брошури – QR-коди, документи в електронному вигляді



БІЗНЕС – ЩО ВИ ВЖЕ МАЛИ ЗРОБИТИ?

Визначитися, як занотовуватимете зміст та підсумки проведених зустрічей

Розіслати листи клієнтам

Розмістити повідомлення про вашу участь у соціальних мережах  

Ознайомитися зі списком експонентів, аби запланувати відвідання їх 
стендів

Призначити зустрічі з потрібними учасниками/експонентами



БЕЙДЖІ

1. Попередньо зареєструйтеся онлайн
2. Роздрукуйте свій бейдж
3. Отримайте шнурок та кишеню для бейджа на 

інформаційній стійці

Бейджі неможна передавати іншим учасникам, 
вас можуть попросити пред’явити посвідчення особи



БРОШУРИ І РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Брошури з інформацією про продукцію рекомендується мати з 
собою та передавати у цифровому вигляді

QR-код Соціальні мережі Фото

Варіант 1

У поліетиленовому пакеті або обгортці –
по одній на відвідувачаВаріант 2

Варіант 3 Найняти хостес для роздавання зразків



Куштування зразків

• Виключно у спеціально відведених для цього місцях

• Рідкі зразки продукції варто наливати виключно на запит; 
неможна лишати налиті напої

• Кожному відвідувачу варто пропонувати дезінфікуючі засоби 
для рук щоразу перед дегустацією або оглядом зразків

• Зразки мають бути в індивідуальному опакованні

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

• Усі поверхні необхідно дезінфікувати щоразу після дегустації.



Досліджуйте
Використовуйте 
додаток

Відвідайте інші стенди

ЯКІ РЕАЛІСТИЧНІ ЦІЛІ МИ СТАВИМО НА GULFOOD 2021?



Цілі комунікації

1. Готуйтеся, готуйтеся, готуйтеся
2. Визначіть цілі
3. Призначте зустрічі

ЯКІ РЕАЛІСТИЧНІ ЦІЛІ МИ СТАВИМО НА GULFOOD 2021?





Trade Centre Arena



Українська 
асоціація 
аграрного 
експорту

Українська горіхова асоціація

Агро Патріот

UAppleFruitlifeУКРСАДВИНПРОМЕнограй

SERGIO Ukr-Walnut Faeton Inc.





СТЕНД НЕ МАЄ
БУТИ ПОРОЖНІМ

НЕ ХОВАЙТЕСЯ ЗА 
НОУТБУКОМ

ЗАНОТОВУЙТЕ
ЗМІСТ ЗУСТРІЧЕЙ

ДОБРЕ СЛУХАЙТЕ

НАМАГАЙТЕСЯ НЕ 
ЗВАЖАТИ НА 

ТЕЛЕФОН

ПРИВЕЗІТЬ 
ДОСТАТНЬО 
ЗРАЗКІВ ТА 

РОЗДАЙТЕ ЇХ

ПОСМІХАЙТЕСЯ

ПЕРШЕ
ВРАЖЕННЯ

ВИРІШАЛЬНЕ

КАЖІТЬ ПРО СВОЇ 
ПЕРЕВАГИ

Базові поради щодо роботи на стенді



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



Успішний робочий день на Gulfood!

1. Прибуття о 9:30
2. Облаштування робочого 

місця (стійки)
3. Зустрічі на стенді
4. Попередньо домовлені 

зустрічі та відвідувачі

1. Відвідання попередньо 
визначених експонентів

2. Відвідання інших павільйонів, 
пошук цікавих ідей та 
корисної інформації

3. Що нового? Де є можливості? 
Чому деякі стенди 
привертають більше уваги, 
ніж інші?

1. Повернення на стенд
2. Спілкування з відвідувачами
3. Наведення ладу на стійці, 

підготовка до наступного 
робочого дня

4. Занотовування підсумків 
зустрічей

5. Завершення роботи о 17:30



ПОРАДИ ЩОДО СПІЛКУВАННЯ ПІД ЧАС GULFOOD



Призначення зустрічей

• Додаток

• Сайт

Визначити

• Email

• Додаток

Написати
• Email

• Телефонна 
розмова

Подальші дії

• Час

• Місце

Підтвердити



Структура листа

Вступ – Розповідайте про те, що робите, а не про те, ким ви є. Змусьте запам'ятати 
себе. Розкажіть історію

Основна частина – Який товар або послугу ви пропонуєте? Ваша компанія – це хто? 
Запропонуйте, як вирішити проблеми покупця

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

Написання email’ів покупцям



Основне Професійність, чіткість, зрозумілість, стислість та офіційний характер

Обов’язково Індивідуальний підхід
Доведіть, що заслуговуєте на довіру
Розкажіть покупцеві, яку його проблему ви здатні вирішити
Підписання листа в належний спосіб

Бажано Заздалегідь зв’яжіться з покупцем у соціальних мережах
Додайте до листа електронний банер з назвою павільйону та 
номером  стенду
Посилання, наприклад, на ITC або асоціації
Якщо ваш адресат відповів, що не планує 
бути на виставці, спитайте ім’я того, хто 
планує

Написання email’ів покупцям



НЕ варто

Вдаватися до непотрібних лестощів, на кшталт «Вельмишановний пане…» 

Писати задовге привітання

Включати до тексту листа забагато гіперпосилань

Використовувати словосполучення на кшталт «хороша справа», «бізнес-
можливість», адже вони нагадують спам

Забути зазначити, що саме ви хочете

Написання email’ів покупцям



Як бути успішним?
Як змусити запам’ятати себе?



Посміхайтеся Слухайте Цікавтеся
Будьте 

відкритими
Будьте 

впевнені

Отримуйте 
задоволення 

від участі
Вітайтеся

Збирайте
інформацію 

Розкажіть 
власну 
історію

Отримайте 
зобов’язання

1. Спілкування під час виставки



2. Спочатку слухайте, потім 
ставте запитання

• 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



ПІДГОТУЙТЕ СВОЮ ПРЕЗЕНТАЦІЙНУ ПРОМОВУ: 
СИЛА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ ПРОМОВИ

Як підготувати коротку презентаційну промову?

1. Подумайте про свій бізнес ‒ Хто 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 саме ви!

Основна частина – Який товар або послугу ви пропонуєте? Хто ваш ринок? 
Ваша компанія – це хто?

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, перейдіть від власної презентації до к
звичайної розмови – не намагайтеся одразу укласти угоду



ГОТУЙТЕСЯ ПЛАНУЙТЕ СПІЛКУЙТЕСЯ

АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ 
МОЖЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖ ТА ДОДАТКУ GULFOOD
ОГЛЯНЬТЕ  ВИСТАВКУ, 

ВІДВІДАЙТЕ ІНШІ СТЕНДИ

ПІДТРИМУЙТЕ КОНТАКТИ
ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 

ВИСТАВКИ

Підведемо підсумки



Питання та пропозиції



Дякую і до зустрічі в Дубай

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

mailto:itcukraine@intracen.org
http://tradeproject.com.ua/
https://www.facebook.com/ITCUkraine

