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Стань учасником головної події
на ринку ГІС/ДЗЗ технологій України

ОРГАНІЗАТОР
КОМПАНІЯ

«ТВІС»
лідер ринку
супутникових
знімків в
Україні

Куди ми Вас запрошуємо?

2021

Компанія ТВІС десятий рік
поспіль проводить
міжнародну конференцію
«Новітні ГІС/ДЗЗ технології в
Україні».
Щороку цю подію відвідують
українські експерти у сфері
ГІС/ДЗЗ технологій, щоб
ознайомитись із новими
тенденціями в
геоінформаційній індустрії
України та світу.
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Головні теми:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Супутникові дані
БПЛА
Лідарна зйомка
Геодезичне обладнання
Бортові камери
Програмне забезпечення ГІС/ДЗЗ
Комп’ютерне обладнання
Геопортали
Візуалізація
Аналіз даних
Картографія
ГІС-проекти
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Хто прийде?

У 2019 році Конференцію відвідали 340 експертів в
області ГІС/ДЗЗ зі 183 організацій (приватних та
державних компаній).

Крім клієнтів компанії ТВІС,
на конференції будуть
присутні компанії, які
використовують у своїй
роботі карти та супутникові
знімки, представники
держустанов космічної галузі,
оборонного комплексу,
містобудівної галузі,
управління земельними
ресурсами, агробізнесу,
нафтогазового сектора,
картографії та екології з
України, Польщі, Німеччини,
США, Австрії та Франції.
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Чим ми займемося?

1

Обговоримо глобальний розвиток галузі ГІС / ДЗЗ в
Україні та світі

2

Розглянемо нові рішення та програмні продукти,
доступні сьогодні для ефективної реалізації проектів в
комерційних і державних секторах

3

Обговоримо, як впливати на розвиток локального ринку
ГІС/ДЗЗ в умовах кризи, а також які саме інструменти
сьогодні є найбільш ефективними та доступними

4

Відверто розглянемо всі труднощі, бар'єри та проблеми
українського ринку, визначимо напрямки розвитку
індустрії сьогодні в комерційному та державному
секторах
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Що ще цікавого ми пропонуємо?

•
•
•
•
•
•
•

Презентації нових технологій і рішень від провідних
світових постачальників даних ДЗЗ та геодезичного
обладнання
Виступи українських компаній, які активно
використовують дані ДЗЗ
Стенди провідних світових та українських компаній в
галузі ГІС та ДЗЗ
Виставка геодезичного обладнання
Конкурс ГІС-проектів українських компаній: виставка
та визначення переможця
Вікторина «Україна з космосу»
Розіграш призів від спонсорів
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Коротко про головне:

20 Жовтня

100%

200+

Нетворкінг

відвідувачів

зі всією цільовою аудиторією

професійної аудиторії
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Спонсорські пакети

Рекламний
партнер

Офіційний
партнер

Спонсор

Преміум
спонсор

Генеральний
спонсор

100 EUR

300 EUR

600 EUR

1000 EUR

2000 EUR

1

2
2

3
4

4
6

5
8

+
1 шт

10 хв
4 кв.м.
+
1 шт

15 хв
6 кв.м.
+
2 шт

25 хв
12 кв.м.
+
3 шт.

(зал)

(зал)

(зал, рецепція)

(рецепція, зали)

Участь делегатів у роботі конференції
Безкоштовні квитки для осіб з інших організацій
Виступ із доповіддю в залі «Сенатор»
Стенд в залі «Конгрес»
Згадка назви компанії в анонсах, прес-релізах і email-розсилках
Розміщення рол-апів та банерів
Розміщення рекламних матеріалів в сумці учасника
конференції
Розіграш призу від компанії в Космічній Лотереї
Розміщення логотипу на сайті конференції
Розміщення логотипу компанії в анонсах, прес-релізах і
розсилках
Розміщення лого компанії на обкладинці брошури конференції
Розміщення логотипу на прес-воллі
Розміщення рекламного модуля компанії у брошурі
конференції (стр.)
Розміщення логотипу на бейджі учасників конференції
Окремий анонс участі компанії: на сайті ТВІС, email-розсилка,
Facebook, LinkedIn тощо

до 5 г

до 20 г

до 100 г

до 200 г

до 300 г

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1стр.

2стр.
+
+
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Що Ви отримаєте?
Потужну мотивацію для
просування у галузі

Анонс спеціальних пропозицій
Вашої компанії під час заходу

Презентацію
Вашої компанії та рішеннь у
кожному пакеті учасника

Зустрічі Face-to-Face із вашою
цільовою аудиторією та давніми
партнерами

Кейси від провідних світових та
українських компаній, а також
інсайти стосовно їхніх поточних
потреб і проблем

Нові контакти й зв’язки, безцінний
досвід та нові можливості для
розвитку Вашої компанії на ринку
України.

Новітні ГІС/ДЗЗ технології в Україні

2020

Як взяти участь:

Дата:

Місце проведення:

Час:

20 Жовтня 2021

Готель «Братислава»

09:00 – 18:00

Усі запитання, що стосуються участі в конференції направляйте
на email: as@tvis.com.ua (Андрій Спиця)

ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ!
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