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Всеукраінська асоціація  
Автомобільних імпортерів та 
дилерів 



• Експозиція важкої техніки для всіх видів підготовчих, будівельних та добувних, 
прибиральних і дорожніх робіт; 

• Конференції, презентації, обмін досвідом та інтерактивна взаємодія з відвідувачами  
      та учасниками; 
• ФОРУМ для презентацій інновацій; 

• ТЕСТ-ДРАЙВ техніки на прикладі повного циклу робіт. 

Найбільша в Україні міжнародна виставка форум 
важкої техніки , обладнання та компонентів, що 
охоплює п’ять суміжних та пов'язаних галузей.  

кв. м 

100+ 2000+ 
брендів відвідувачів 

10 000 
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сприяти розвитку будівельної, автодорожньої і гірничо-
видобувної галузей України шляхом демонстрації 
новітньої техніки, технологій і матеріалів, представлених 
провідними світовими брендами на ринку країни. 

Місія виставки:  

Завдання виставки:  
• консолідація максимальної кількості учасників ринку 

важкої техніки; 
• сприяння більш динамічному галузевому розвитку; 
• просування нових товарів, матеріалів і технологій на 

українському ринку; 
• забезпечення учасників ринку цільовою аудиторією з 

метою досягнення максимального ефекту.  

Мета: 
створення єдиного в Україні комунікаційного майданчика 
для всіх учасників ринку важкої техніки. 
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На виставці будуть представлені : 



• Всесвітньо відомі торгові марки-виробники будівельної, 
дорожньо-будівельної та гірничо-видобувної техніки 

• Дилери та дистриб'ютори світових брендів, 
представлених в Україні 

• Вітчизняні виробники важкої техніки, машин і 
механізмів для будівельних робіт 

• Перевізники, компанії орендатори важкої техніки 
• Компанії, що надають супутні товари і послуги 

До участі запрошуються: 
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• Інвестори, девелопери 
• Очільники міст та областних, районних  

адміністрацій 
• Будівельні холдинги, шахтоуправління, гірничо 

збагачувальні комбінати,  
• Будівельні, дорожньо-будівельні підрядні та 

субпідрядні організації 
• Логістичні компанії 
• Проектні, дослідницькі організації 
• Державні і регіональні служби автомобільних 

доріг та супутні відомства 
• Представники фермерських господарств і 

великих аграрних компаній 
• Управління житлово-комунального господарства 
• Організації та структури, які здійснюють 

додаткову законодавчу, юридичну, 
консалтингову підтримку 

• Акціонерні вугільні компанії  

Основні цільові групи відвідувачів: 
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HEAVY DUTY – конкурентні переваги: 
 

1. Найбільша спеціалізована виставка важкої техніки в Україні 

2. Єдина в Україні виставка, яка об'єднує 4 суміжні галузі. 

3. Підтримка профільних державних структур, об'єднань і організацій 

4. Єдиний в Україні виставковий майданчик, що надає можливість повноцінних тестів 

    техніки і обладнання, в умовах наближених до реального використання. 

5. Насиченна ділова, навчальна і шоу-програми 

6. Тісна взаємодія з зарубіжними профільними організаціями 

7. Масштабная рекламна і PR-кампанії протягом календарного року 

8. Індівідуальная клієнтська підтримка в період підготовки до виставки: випуск статей, 

    анонсів, прес-релізів для кожного з учасників. 

9. Підтримка галузі в період між виставками (форуми, конференції, статті) 

10. Міжнародний Дорожньо-будівельний форум “АВТОТРАССА”  
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Це абсолютно нові перспективи розвитку 
та масштаби, адже в кінцевому підсумку 
Україні потрібен виставковий центр 
міжнародного класу, і він може 
виникнути тільки на новому майданчику. 
Головна перевага на сьогодні - це 
транспортна доступність без пробок, а 
згодом - синергія з іншими 
інноваційними, освітніми та 
розважальними об'єктами по сусідству. 
Також важливою перевагою нового 
виставкового центру є можливість 
демонстрації великої техніки в реальній 
роботі на відкритих майданчиках, цим 
можуть похвалитися лише кілька 
європейських експоцентрів. 

Нова «Київ Експо Плаза» 
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budport.com.ua 
dorig.net.ua 
profidom.com.ua 
perevozka24.com.ua 
pinterest.com 
allday.in.ua 
avtoz.net 
autoconsulting.ua 
itnews.com.ua 
minsk.carpediem.cd 
dede.com.ua 
ukraineindustrial.info 
mtu.gov.ua 
mmr.net.ua 
ukravtodor.gov.ua 
costukraine.org 

uprom.info 
Nedra.com.ua 
www.youtube.com/watch?v=RX
kWCvred9w 
www.youtube.com/watch?v=yp
KuyPXIqU4 
www.youtube.com/watch?v=aG
wxABVdm4I 
www.youtube.com/watch?v=Ca
BI3ZyVJ4I 
profbuild 
Також вийшов сюжет про 
виставку на каналі 2+2. 

Тісна співпраця та 
партнерство з 
галузевими та 

діловими  
засобами масової 

інформації 

ЗМІ 



Преса про нас 

12-14 квітня 2017 року відбулася 
міжнародна виставка-форум дорожньо-
будівельної галузі «автотраси: Дороги. 
Мости. Тунелі ». 

Захід став комунікаційною платформою 
з питань розвитку автодорожньої галузі 
і отримало офіційну підтримку 
Міністерства інфраструктури України та 
Державного агентства автомобільних 
доріг України. Програма в рамках 
виставки включала конференції, 
дискусійні панелі за рішенням 
злободенних економічних проблем, а 
також презентацію інноваційних 
розробок в галузі.  

Детальніше: https://goo.gl/bmj6ab  

В Україні представили новинки 
будівельної та дорожньої техніки 

Як повідомляє AUTO-Consulting, в Києві 
успішно проведена дорожньо-
будівельна виставка-форум «Автотраса. 
Дороги, Мости, Тунелі », яка проходила 
з 12 по 14 квітня в КиївЕкспоПлаза. 

У виставці беруть участь основні гравці 
вантажного ринку України і привезли до 
Києва цілий ряд новинок техніки. 
Читати далі: https://goo.gl/LbRkn2  

Компанія «АвтоКапітал», генеральне 
представництво Daimler AG в Україні, 
взяла участь в першій Міжнародній 
виставці дорожньо-будівельної галузі 
«автотраси: Мости. Дороги. Тунелі 2017». 

Експозиція виставки представляє новітню 
дорожньо-будівельну та комунальну 
техніку, сучасні технології, матеріали і 
компоненти для будівництва доріг, 
мостів, тунелів, інтелектуальні 
транспортні системи. Більше за 
посиланням: https://goo.gl/pxsMJY  
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Банерна та контексстна 
реклама в GOOGLE 

Просування та анонсування у 
соц. мережах 

Дірект маркетінг та підписки 
(велика власна база контактів) 

Візуальна реклама на 
білбордах 

Триетапна   
рекламна  
кампанія  

на весь період до 
виставки, під час 

підготовки, 
проведення та у 
міжвиставковий 

період  
  Для найширшого охоплення 

цільової аудиторії 
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Організатор  
«Євроіндекс» 

 

hd@eindex.kiev.ua 
 

044 461 9306 
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