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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
Виставка та експоненти
29 листопада – 1 грудня 2012 року в Києві втретє відбулись виставка-форум «Імунітет. Інноваційні
методи оздоровлення» і виставковий фестиваль «Я буду Мамою!».
Виставки присвячені інноваційним методам оздоровлення, засобам народної та нетрадиційної медицини
для відновлення та зміцнення здоров’я, профілактиці організму, розвитку фізичної культури, збереженню
краси, питанням здорової вагітності та виховання малюків, а також розвитку успішної особистості дитини.
СТАТИСТИКА






Експозиція виставок зайняла площу 1 900 кв. метрів.
Кількість відвідувачів – 4 338 чол.
Загальна кількість учасників виставки і конференцій – 145 компаній.
Загальна кількість лекцій, презентацій, семінарів, майстер-класів – 32 заходи.
Інформаційне висвітлення заходів забезпечували журналісти 47 ЗМІ.

Тематика виставки-форуму «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення»












Оздоровчі технології
Діагностичні технології
Косметологія і дерматологія
Імунотерапія
Технології і продукти здорового харчування
Народна медицина
Нетрадиційна медицина
Вода для здоров’я
Натуральна аптека
Органічна, натуральна і мінеральна косметика
Реабілітація і відновлення

«Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення» - це виставка-форум інноваційних методів
оздоровлення, ефективних методів і засобів народної і нетрадиційної медицини з відновлення та
зміцнення здоров'я, профілактики організму, розвитку фізичної культури і підтримання краси, а також
формування знань про культуру здоров'я.
www.immunexpo.com.ua
Тематика виставкового фестивалю «Я буду Мамою!»







ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
 Планування сім’ї
 Репродуктивна медицина
 Курси для вагітних, підготовка до пологів
 Психологічна підготовка до пологів
ЗДОРОВ’Я МАМИ – ЗДОРОВ’Я МАЛЮКА
 Дитяче та лікувальне харчування. Чисті продукти
 Лікарські препарати та вітаміни для малюків і майбутніх мам
 Безпечні побутові миючі, чистячі засоби
 Засоби для догляду за новонародженими
 Контроль якості та безпеки дитячих товарів
БУТИ ВАГІТНОЮ – ЦЕ КРАСИВО!
 Косметика для вагітних жінок і новонароджених
 Засоби особистої гігієни для вагітних жінок та матерів грудних малюків
СПОРТ І ВІДПОЧИНОК
 Фізична активність малюків і майбутніх мам
 Відновлювальні процедури після пологів
 Дитячий туризм і сімейний відпочинок
 Санаторно-курортне лікування мам і малюків
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 Організація дитячих свят
МОДА, КОМФОРТ ДЛЯ МАМИ ТА МАЛЮКА
 Модний одяг та аксесуари для малюків та майбутніх мам
 Організація кімнати малюка: меблі, дизайн та оформлення інтер’єру, постільна білизна
НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК. ІГРИ ТА ІГРАШКИ
 Дитяча література
 Обладнання ігрових кімнат, майданчиків
 Ігри, іграшки, набори для творчості, розвиваючі ігри
 Обладнання для ігрових майданчиків, ігрових кімнат і комплексів
 Мультимедійна, аудіо- та відеопродукція для дітей
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
 Робота в декретній відпустці
 Агентства з підбору домашнього персоналу

Виставковий фестиваль «Я буду Мамою!» - це низка цікавих і пізнавальних заходів для майбутніх
батьків: допомога майбутнім батькам підготуватись до народження малюка; консультації професійних
медиків і психологів від питань зачаття здорового малюка до його розвитку та виховання; рекомендації
щодо підтримання фізичного та душевного здоров’я матусі в період вагітності, гармонізації життя всієї
родини; виставка дитячих товарів і товарів для майбутніх мам.
www.mamaexpo.com.ua
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ
«ІМУНІТЕТ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ»
100% від природи, ФОП Парфентьєв Володимир Миколайович

www.organik-shop.com

Україна

ClearWater - Чистая Вода

www.clearwater.ua

Україна

ECO BUFFET, Мережа вегетаріанських кафе, СПД Завійська В.В.

www.ecobuffet.ua

Україна

EvRa, ФОП Євтушенко Р.К.

Україна

FLUIDS, ФОП

www.fluids.com.ua

Україна

HEALTHY JOY Салон, ФОП

http://Salons.in.ua

Україна

I’M Life, ТОВ I’M Invest

www.im-life.com

Україна

Likar.info, Інтернет-портал

www.likar.info

Україна

Media 4 Mart

http://media4mart.com

Україна

Medicina.ua, Портал, ТОВ “Студія “Зима”

http://medicina.ua

Україна

Organic Coffee Shop

http://Organiccoffee.com.ua

Україна
Україна

Organo Gold
Restorania.com, ТОВ “Простогород”

http://restorania.com

Україна

TianDe ТОВ

Україна

Val Market

Україна

Vitalin.ua — Вода для здоровья!, Інтернет-магазин vital.in.ua

http://Vital.in.ua

Україна

VitaNoni, ТОВ “ВітаНоні”

www.vitanoni.net

Україна

Yoga+Life, ТОВ “НЬЮ ЛАЙФ МЕДІА”

http://yogalifejournal.com

Україна

ZDOROV-INFO.COM.UA, Медичний портал України

http://zdorov-info.com.ua

Україна

Єні-Сала, ТОВ

www.eni-sala.com

Україна

Їжа Богатирів ТМ

Україна

Аксессуары (Завадько)

Україна

АКСИМЕД, ТОВ

www.aximed.com.ua

Амберама ТОВ

Україна
Україна

Біоліка

www.biolika.ua

Україна

Белый кот - Киев

Україна

Бижутерия Италии

Україна

Благодат

Україна

Винник, ФОП

Україна

Вита Эст

Україна

Дівья — Аюрведа Центр, ФОП Маркуш Ганна Віталіївна

Україна

Екзон ВАТ

www.ekzon.by

Еколія, СПД Мудрик Ігор Петрович

Білорусь
Україна

Еліт 2005, ТОВ

www.elit2005.com.ua

Україна

Жардін косметік, ТОВ

www.jardin-cosmetics.com

Україна

Женский Журнал “Здоровье”, ТОВ “Перехід Віменс Паблішинг”

www.pph.com.ua

Україна

Здорова Лавка, Інтернет-магазин

www.zdorovalavka.com.ua

Україна

ИНВИСТРА ЧП

www.invistra.net.ua

Україна

Каткова, ПП

http://Kamni.kh.ua

Україна

Кедем Київ, ТОВ

http://kedem.com.ua

Україна

Київський центр фунготерапії, біорегуляції та аюрведи, ПП

www. fungodoctor.com.ua

Україна

Клуб здорового харчування, ПП Філь

www.oksanafil.com

Україна

КОМПАСС Україна, ПрАТ

www.kompass.ua

Україна
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КОРИФЕЙ, Компанія, ТОВ

stul.eu

Косметика "Ялма"

Україна
Україна

Кох, ПП

Photoaura.at.ua

Україна

ЛАТУК-ФАРМ, ТОВ

www.latukfarm.com.ua

Україна

МЕД ІНФО, ПП

http://med-dovidka.com.ua

Україна

Мёд Потапчука

Україна

Медичний вісник України, Газета, ТОВ Редакція газети “Медичний
www.medvestnik.com
вісник”

Україна

Медпросвіта, Портал професійної медичної інформації

www.medprosvita.com.ua

Україна

Мейліна, ПП

www.meylina.com

Україна

Меркурій ІІ, ТОВ

www.mercury2.com.ua

Україна

Мильні історії, ПП

www.soaphistory.com

Україна

Мэри Кей

Україна

Наноматериалы и нанотехнологии

Україна

Натур Чай

Україна

НАТУРАЛКА, ФОП

Україна

НАТУРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, Група

www.ntgroup.com.ua

Україна

Новосвіт, Центр

Україна

Озонирование

Україна

Панамедікал Паблишинг, ТОВ

www.the-medicalpractice.com

Україна

Планета Взаимопомощи МБФ

www.planetofsupport.org

Україна

Полезные вещи

Україна

Сибирское Здоровье, Корпорація

Україна

Софія Мед, ТОВ

www.sofiyamed.com.ua

Україна

Тенторіум, ТОВ

www.tentori.kiev.ua

Україна

Турмалиновые изделия

Україна

ФІТОРІЯ, ПрАТ

www.fitor.biz

Україна

ХЕЛСІВЕЙ, ПП

www.healthyway.com.ua

Україна

Шаритель, оздоровительный центр, ЧП

www.centermed.kiev.ua

Україна

Элитпарфюм

Україна
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УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ «Я БУДУ МАМОЮ!»
9+, інтернет-магазин

http://9plus.com.ua/

Україна

Chicco ТМ

www.chicco.com.ua

Україна

CreativeMama

www.Creativemama.com.ua

Україна

GENIKA ПП

www.genikamamy.com

Україна

Heinz (Хайнс, детское питание)

Україна

KIDSPLANET

Україна

Lady Vik & Скоро буду мамой (ФЛП Кирилко В.А.)

www.ladyvik.ua

Україна

Mama Info, журнал

mamainfo.com.ua

Україна

MyBaby®

www.my-baby.ua

Україна

New Vivo Communication Group

http://newvivo.com.ua/

Україна

SNITE ТОВ

http://snite.com.ua

Україна

TAGO MAMA™

www.tago.ua

Україна

Tekstil for you (ФО-П Прохорівська Світлана Валентинівна)

http://tekstilforyou.kiev.ua/

Україна

UAUA.info

www.uaua.info

Україна
Україна

Val-Market
Інтернет магазин «www.bilosnizhka.ua»

www.bilosnizhka.ua

Україна

Аврора-Україна ТОВ

www.avrora-ukraine.com

Україна

АвтоПапа ТОВ

www.avtopapa.ua

Україна

Агенство Желаний

Україна

Азбука для Батьків ТОВ

www.roditeli.ua

Україна

Академия Плавания Фреда (Струк СПД), ТМ SWIMTRAINER

www.swimtrainer.com.ua

Україна

Аква Моріс ТОВ

http://aquamoris.com.ua/

Україна

Алькор Финанс

http://alkorfinance.com.ua/

Україна

Арт Студия Леви-Т

http://www.levi-t.vn.ua/

Україна

Арт-Комплекс

www.art-kompleks.com

Україна

АСТРО-ВЕД ФОП

www.astro-ved.com.ua

Україна

Астрологічна Майстерня КАЛАНТАРОВОЇ ФОП

http://kalantar.at.ua/

Україна

БТЛ-Україна, ООО

www.btl.ua

Україна

Видавництво Старого Лева ТОВ

www.starlev.com.ua

Україна

ГУДФУД ТОВ

www.goodfood.ua

Україна

Доллєр ТОВ

www.doller.com.ua

Україна

Друкарня «Дмитрівська» ТОВ (ТМ «ЧУДО-ДНЕВНИК»)

www.chudo-dnevnik.com

Україна

Еконія ТОВ ПІІ

http://econia.com.ua/

Україна

Журнал для будущих мам
Журнали «Твой Малыш», «Мама и Я», «Ждем малыша»
видавничого дому «Едіпресс Україна»

Україна
www.tvoymalysh.com.ua

Зайко ТОВ

Україна
Україна

Зимушка (ТОВ Ящук)

www.winters.kiev.ua

Україна

Зростай, Малюк! Інформаційний портал для вагітних жінок та
молодих батьків

www.zrostaymaluk.com.ua

Україна

Издательство "Яблонька"
Институт клеточной терапии ООО

Україна
www.stemcellclinic.com

Книжковий хмарочос, детское издательство

Україна
Україна

Кудрявский детский центр

http://kudryavskyschool.kiev.ua

Україна

Львівська майстерня шоколаду

http://chocolate.lviv.ua

Україна

Міжнародний дитячий садок «Меридіан»

http://sadok.mischool.com.ua/ Україна

Мама-Тато

http://www.mama-tato.com.ua/ Україна
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Маман

www.maman.com.ua

Массажеры пружинные-Україна

Україна
Україна

МЕД ІНФО ПП (МЕД-ДОВІДКА)

http://med-dovidka.com.ua

Україна

Мир красоты

mirkrasoti.net

Україна

МОЯ ДИТИНА, Телеканал

manezh.tv

Україна

Національна Телекомпанія України ("Легко бути жінкою" ТВпрограмма)

1tv.com.ua

Україна

Остратекс, ТОВ (РУНО™, Я Немовля™)

www.runo.com.ua

Україна

Перехід Віменс Паблішинг ТОВ (Женский Журнал «Здоровье»,
FeelGood)

www.pph.com.ua

Україна

Прес-Медіа ТОВ ("Мир Семьи" журнал)
Расписные пряники

www.mirsemji.com.ua

Україна
Україна

РДТ-ИНФО.РУ, ООО

www.rdt-info.ru

Україна

Родители. Инфо

www.roditeli.ua

Україна

Роды в США

www.born-in-california.org

Україна

Самоцветы, интернет-магазин (Бунькевич Н.А. Ф-О-П)

www.samotsvety.com.ua

Україна

Світ мам`

www.svitmam.ua

Україна

Семейное фото

Україна

ТЕРМОМИКС ЧП

www.thermomix.in.ua

Україна

ФАРМАСКО ТОВ

www.pharmasco.com

Україна

Флаймама

http://flymama.info/

Україна

Центр розвитку сімʼї «Софія»

www.semya-ua.com

Україна

Чернышова Светлана Павловна, ФЛП
Школа для вагітних «Новая жизнь»

Україна
www.rodilegko.com.ua
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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ В РАМКАХ ВИСТАВОК
Як завжди, невід’ємною частиною виставок залишається програма заходів, створена завдяки об’єднанню
зусиль з партнерами. Цього разу відбулись:
СЕМІНАРИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ, МАЙСТЕР-КЛАСИ, ДИСКУСІЙНІ КЛУБИ


Підвищення імунітету через природні продукти у повсякденному житті



Догляд за малюком



Партнерські пологи: секрети правильної підготовки



Харчування мами, яка годує



Безпечний сон дитини



Арт-терапія як спосіб самодопомоги майбутній матусі



Психологія народження



Життя дитини до народження. Як вона зростає і розвивається



Догляд за новонародженим: що важливо знати матусі



Таїнство народження



Щоденник моєї вагітності



Підготовка до пологів



Всі вітаміни і мінерали в одній цукерці



Чи легко бути жінкою нового покоління



Самореалізація жінки



Щасливе життя після пологів



Вагітність і пологи: традиції, поради в різних кінцях світу



Традиції давньої медицини у лікувальній косметології



Велика таємниця води



Астрологія для дітей і батьків



Дочки-Матері



Виховуємо успішну особистість



Секрети привабливості: як наповнити своє життя яскравими фарбами і стати більш привабливою для
чоловіків



Щаслива сім`я від кого вона залежить?»



Легкий побут з дитиною або Вчимося встигати з дітьми

ЗУСТРІЧІ З ЛІКАРЯМИ


Олена Бернацька, сімейний психолог



Ксенія Удовенко, педіатр, центр «Софія»



Ірина Матвієнко, перинатальний психолог, арт-терапевт, центр «Софія»



Ярослава Геращенко, перинатальний психолог, центр «Софія»



Олександр Кобаса, лікар акушер-гінеколог клініки «Мать и дитя»



Альбіна Усенко, лікар акушер-гінеколог клініки «Мать и дитя»
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МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ МАТУСЬ І ТАТУСІВ
Безперечно, популярністю серед жіночої аудиторії користуються майстер-класи, під час яких
розглядаються такі питання як догляд за немовлям, харчування під час вагітності, придане для маляти,
на що чекати в перші дні життя малюка, як вагітній жінці правильно підібрати косметику, як психологічно
та фізіологічно налаштувати себе на материнство і т.п.

Цього разу ці теми вдалось розкрити завдяки лікарям центру розвитку сім`ї «Софія», клініки «Мать и
дитя», сімейного центру «Азбука для родителей», а також психологам, неонатологам, педіатрам,
косметологам, яких запросили перша в Україні онлайн-спільнота мам «Світ Мам» і шоу-програма «Легко
бути жінкою» Першого Національного телеканалу.

Крім майстер-класів, присвячених здоров’ю мами і малюка, відбулись зустрічі з практикуючими
психологами, майстрами енергетичних практик, експертами з взаємовідносин чоловіка і жінки.
Організатором цих зустрічей виступив Фестиваль «Аніма».

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВІД УЧАСНИКІВ
Учасники виставок підготували яскраві презентації, під час яких презентували свої товари для
підтримання краси і здорового образу життя: натуральна косметика, органічні чай і кава, дієтичні добавки
і продукти тощо.

Звіт виставок
«ІМУНІТЕТ 2012», «Я буду Мамою! 2012» осінь

стр. 11

«Я БУДУ МАМОЮ!» В ТЕЛЕЕФІРІ
Телевізійний партнер виставок, шоу-програма «Легко бути жінкою» (Перший Національний телеканал),
під час третього дня виставок, проводив телезйомку програми. Запис програми
можна знайти на сайті http://1tv.com.ua/uk/video/all/lbzh
Продюсер програми «Легко бути жінкою» - Лариса Дроздова.
РОЗІГРАШІ ПРИЗІВ
Протягом трьох днів виставок відбувались розіграші призів від учасників.

Оргкомітет вдячний всім, хто взяв участь у формуванні призового фонду і надав цінні призи і подарунки:


Компанії Jardin cosmetics www.jardin-cosmetics.com



Компанії I'M-Lifе www.im-life.com



Центру розвитку сім`ї «Софія» www.semya-ua.com



Торговій марці CHUDO-DNEVNIK www.chudo-dnevnik.com



Астрологічній Майстерні Калантарової www.kalantar.at.ua



Женскому Журналу «Здоровье» www.pph.com.ua



Flymama www.market.flymama.info



Компанії «Мейліна» www.meylina.com



Компанії «Еконія»



Компанії «ГУДФУД» www.goodfood.ua
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
Тетяна Шевчук, бізнес-партнер, компанія «Органо Голд»
Виставка продуктивна, корисна. Виставка для нас – це нові знайомства, нові
контакти для співпраці, розширення бази клієнтів, просування нашої компанії і,
безумовно, нові бізнес-партнери. Під час виставки ми зробили презентацію
нашого продукту у форматі шоу. До нас завітав тринадцятикратний чемпіон
книги рекордів Гіннеса. Гадаю, що не тільки нам була корисна виставка, але й
ми були корисні виставці, ми збагатили людей позитивними емоціями, корисною
кавою, чаєм і вітамінами. І самі отримали заряд енергії для того, щоб в
майбутньому розвиватись в Україні. Щиро вдячні!
Анна Зубчевська, жіночий психолог, ТМ «Чудо-дневник»
Я перший раз на подібній виставці. Я приємно вражена тим, що сьогодні
вагітних жінок цікавлять теми, що, майже п’ять років тому, були абсолютно
закриті для нашого суспільства. Це й відносини з чоловіком під час вагітності,
відношення до кар’єри протягом вагітності. Зараз сам період вагітності
сприймається як час для самореалізації і саморозвитку. Саме в ці дев’ять
місяців жінка може максимально приділити собі увагу і передивитись, так би
мовити, всю програму у своїй голові. Заходи, що проводяться в рамках
виставки, дають можливість жінкам знайти відповіді на багато питань. Я дуже
вдячна організаторам!
Марія Майська, начальник відділу маркетингу, компанія «Укрвата», ТМ
«Білосніжка»
Ми перший раз беремо участь у виставці, присвяченій саме мамам. У нас
залишились дуже приємні враження, все сподобалось, тому що ми не тільки
просунули нашу торговельну марку, але й познайомились із своєю цільовою
аудиторією – матусями. Зрозуміли, що нам необхідно ще допрацьовувати, який
товар їм пропонувати. Тому організаторам велике спасибі. Сподіваємось, що
наступного року ми знову будемо брати участь.
Ярослава Геращенко, керівник центру розвитку сім`ї «Софія»
Виставка хороша. В плані організації все сподобалось, все чітко, все в терміни.
Трохи було менше людей в будні дні, але у вихідний – людей багато,
відчувається активність, приходить цільова аудиторія. І ще один плюс. Це те, що
був зроблений спеціальний закритий майданчик для проведення семінарів для
мам, це дуже зручно.

Андрій Бурачек, Кедем Київ, ексклюзивний дистриб’ютор ізраїльської
фірми Herbs of Kedem
Ми не перший раз беремо участь у виставках, але в цій – вперше. Виставка
хороша, сподобалась організація, кількість відвідувачів. Хотілось би залучити
більше клієнтів. Бажаю організаторам розвитку та успіху!

Ірина Землянухіна, комерційний директор, компанія «Аксімед»
Організація нам дуже сподобалась. Ми набули багато важливих контактів
представників медичних центів. В майбутньому будемо обробляти ці контакти,
зв’язуватись з цими компаніями, розвивати співпрацю. Сподіваюсь на участь в
майбутніх виставках.
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ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ












Інформаційне висвітлення заходів забезпечували журналісти 47 спеціалізованих ЗМІ.
Анонсування виставок на телевізійних каналах:
 Моя дитина.
 Перший Національний телеканал (програма «Легко бути жінкою»).
Всього під час підготовки було розміщено в друкованих виданнях:
 54 рекламних модулів формату А-4.
 23 рекламних модулів формату А-5.
 17 статей та анонсів виставок.
Розміщено в Інтернеті:
 119 банерів.
 135 публікацій.
Реклама на інформаційних боксах в магазинах Watsons по Києву.
Розіслано 50 тис. запрошень через партнерів виставок.
Розповсюджено промоутерами 150 тис. запрошень.
Розповсюджено промоутерами 5 тис. запрошень в жіночих консультаціях Києва.
Інформація про виставки і заходи розповсюджувалась через соціальні мережі: ВКонтакте, Facebook.
Контекстна реклама: Google, META, Yandex.
МЕДІА-СЕРВІСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ






Можливість розповсюдження інформаційних пакетів, промоматеріалів, сувенірів.
Розповсюдження новин компанії серед видань медіа-партнерів.
Надання можливості планування і проведення зустрічей, організація інтерв’ю перших осіб компанії з
представниками ЗМІ в рамках виставок.
Допомога у висвітленні новин, подій і партнерських угод, досягнутих компанією під час виставок.
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
СТАТИСТИКА УЧАСНИКІВ ВИСТАВОК
Експозиція виставок «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення» та «Я буду Мамою!» розмістилася на
1 900 кв. метрах і зібрала 140 компаній експонентів.
Діаграма 1. За індексом продукції та послуг експонентів виставки
«Я БУДУ МАМОЮ!»
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СТАТИСТИКА ВІДВІДУВАЧІВ ВИСТАВОК
Загальна кількість відвідувачів виставок «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення», «Я буду Мамою!»,
«Дитячі забави» визначалась шляхом реєстрації на вході на виставки. Всього було зареєстровано 5 487
відвідувачів.
Дані по аудиторії відвідувачів, використані у звіті, є результатом аналізу анкетування відвідувачів через
сайти виставок і, безпосередньо, на реєстрації під час входу у виставковий зал. Загальна кількість
заповнених анкет – 4 553, що складає 83% відвідувачів.

АНАЛІЗ ВИДІВ РЕКЛАМИ
Аналіз джерел розповсюдження інформації про виставки «Імунітет. Інноваційні методи оздоровлення»,
«Я буду Мамою!», «Дитячі забави» свідчить, що більша частина відвідувачів одержала персональні
запрошення від Оргкомітету і, безпосередньо, від учасників і партнерів виставок (сумарно 67%).
Ефективним засобом привернення уваги відвідувачів є інформація в соціальних мережах, а також в
метро.
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