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Запрошуємо до участі в експозиції сувенірної та ексклюзивної упаковки
REX Pack в рамках виставок REX/T-REX 2017, 19 – 21 вересня
у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»!

Тематичні напрямки REX Pack:

Відвідувачі REX Pack:

• Послуги з виготовлення упаковки (пакети,

•
•
•
•
•

сумки, коробки, підставки, лотки, холдери,
етикетки, бирки, наклейки, цінники).
• Матеріали для упаковки (папір, картон,
плівки, деревина, текстиль, неткані
матеріали та інші).
• Обладнання для виготовлення упаковки.

Мережі закладів громадського харчування.
Рітейл (food/non-food).
Виробники харчової продукції.
Виробники сувенірної, подарункової та ексклюзивної продукції.
РА, РВК, типографії.
У 2016 році REX/T-REX відвідали
7029 осіб. Прогноз зростання
на 2017 рік – понад 20%.

Чому окрема експозиція?
Аналіз аудиторії наших виставок показує зростаюче прагнення виробників до виділення власної
продукції серед конкурентів, формування та закріплення в уяві споживачів чіткого образу бренду,
донесення інформації про цінності та переваги власного продукту. І один з найефективніших способів це
зробити — правильно запакувати товар.
Ми бачимо сформований попит на цікаві рішення щодо пакування товарів від рітейлерів (відвідувачі форуму
«Індустрія торгівлі»), рестораторів (учасники та відвідувачі виставки «Франчайзинг»), харчовиків (відвідувачі
виставки «Промисловий холод»), фермерів (відвідувачі Форуму фермерських технологій) тощо.
Тобто ми маємо запит від клієнтів та можливість привести їх саме до вас.

Створення окремої експозиції
REX Pack в рамках виставок
REX/T-REX 2017 дасть можливість:
• привернути максимальну увагу до нових

Переваги для учасників:
• До вас гарантовано прийдуть клієнти.
• Участь у REX/T-REX 2017 дає можливість презентувати не

лише упаковку, а й інші напрямки діяльності вашої компанії.

• На підтримку експозиції пройде серія ділових заходів щодо

технологій у сфері упаковки;

трендів в упаковці, де учасники зможуть зробити власну
презентацію.

• задовольнити потреби клієнтів;
• забезпечити нові замовлення учасникам
експозиції.

Умови участі

Раннє бронювання

Обладнана площа, Необладнана площа,
€/кв. м
€/кв. м

120

100

Реєстраційний
внесок, €

До 15 травня

Знижка 15%

200

До 15 червня

Знижка 10%

Знижка діє лише на виставкову площу
Контакти Оргкомітету:
(044) 461-9311, (067) 504-0152, Юлія Ардо, ardo@eindex.kiev.ua
(067) 711-6478, Юлія Мельничук, melnichuk@eindex.kiev.ua

www.rex.ua
www.t-rex.ua
www.facebook.com/REX.UA

