
МАКСИМАЛЬНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ВІД 
УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ
Допомагаємо бізнесу досягати успіху на 
закордонних ринках
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Участь у 
виставках

Мета участі у виставці

Стратегія

Підготовка

Дії під час виставки

Дії після виставки

Оцінка ефективності



Основні цілі

Другорядні цілі

Отримати контакти 
потенційних клієнтів

Підписати контракти з 
новими або вже існуючими 
клієнтами

Знайомство з керівництвом

Підтримати імідж

Представити клієнту топ 
менеджмент

Вивести новий продукт на 
ринок

Отримати відгук про 
продукт 

Дослідити конкурентів

Виявити нові тренди на  
продукти або позиціонування

Контакти з медіа

Знайти нових 
співробітників



Профіль ідеального клієнта - це збірний образ, складений на базі аналізу даних про 

клієнтів, що приносять компанії найбільший прибуток.

Важливо! Якщо ви працюєте в декількох ринкових сегментах, профіль ідеального клієнта

потрібно складати для кожного з них.

Навіщо це нам потрібно?

1. Обирати канали залучення клієнтів, грунтуючись на фактах замість припущень.

2. Визначитися з позиціонуванням і виділитися на фоні інших колег по ринку.

3. Поліпшити маркетингові матеріали: брошури, комерційні пропозиції, дизайн стенду і 

так далі, адаптувавши їх під потреби цільових клієнтів і фактори, які спонукають їх до 

покупки.



Базові елементи профілю B2B клієнта:

• тип компанії

• місце розташування

• географія роботи

• кількість працівників компанії

• річний оборот компанії

• посада

• проблеми та больові точки

• фактори, що впливають на процес покупки

• сумніви і заперечення і т. п.

• ресурси та події, де регулярно буває (сайти, соцмережі, виставки, конференції)

• Можна доповнити особливостями сфери або продукту



- Моноактивні культури - орієнтовані на 

планування та виконання завдань.

- Поліактивні культури - орієнтовані на 

людей. Це культури людей, які є дуже 

комунікабельними, рухливими, 

організовують свою діяльність не за 

попередньо складеним планом, а за 

ступенем значущості того чи іншого 

заходу у конкретний момент.

- Реактивні культури. Орієнтовані на 

збереження поваги.

КЛАСИФІКАЦІЯ КУЛЬТУР

МОДЕЛЬ РІЧАРДА Л’ЮЇСА



БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РІЗНИХ КРАЇН



Офлайн Онлайн

Дизайн Колективна участь



МедіаДодаткові можливості



Стенд Логістика Промо

Прибирання

Медіа та онлайн просування

Доставка зразків

Площа/онлайн платформа

Реєстраційний сбір (Медіа пакет)

Забудова та оформлення 

стенду

Розробка матеріалів

Проживання

Транспорт в місті проведення

Авіа, авто

Друк матеріалів

Участь в нагородах або виступи
Додаткове обладнання

Доставка матеріалів

Персонал



Першочергово

Промо-можливості
Крайні строки

Тех. райдер
Додаткові можливості



Платформа

виставки



Підготовка: 
профіль 
компанії

Детальний опис продукту

Коротка інформація про компанію з важливими 
фактами/особливостями/історією/УТП (географія, 
скільки років існує, сімейний бізнес, лідер 
ринку/єдиний виробник)

Якісні промо-матеріали

Посилання на сайт

Сайт або лендинг компанії (англійською) з 
актуальними контактами!



КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

ЦЕ ПРОСТО СЛОВА ЦЕ ФАКТИ

ГАРАНТУЄМО ЯКІСТЬ ТОВАРУ

СТРАХУЄМО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, АБО ІНШІ 

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ. 

ПРАЦЮЄМО ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ І 

МАЄМО СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ / ВИКОРИСТОВУЄМО 

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА.

ПРАЦЮЄМО З ПАРТНЕРАМИ ВЖЕ ПОНАД БІЛЬШЕ 5 

РОКІВ 

ВИСОКА ЯКІСТЬ ТОВАРУ

НИЗЬКА ЦІНА
ЦІНА НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 5% НИЖЧА НІЖ 

ПРОДУКЦІЇ ЯКА ПРЕДСТАВЛЕНА НА ПОЛИЧЦІ. 

ТОМУ, ЩО В НАС ПОВНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ЦИКЛ / МИ 

РОЗТАШОВАНІ ПОДЯР З ДЖЕРЕЛАМИ 

МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ / ІНВЕСТУВАЛИ В 

ОПТИМІЗАЦІЮ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ / БЛИЗКІСТЬ 

ДО РИНКУ ЗБУТУ тощо.



КРОК 1. ПРОАНАЛІЗУЙ СВОЮ ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ

Хто ваш клієнт? / Хто клієнти вашого клієнта? 

Що важливо для клієнта? 

КРОК 2: ПРОВЕДІТЬ СТАТЕГІЧНУ СЕСІЮ ТА ВИЗНАЧТЕ СВОЮ 

УНІКАЛЬНІСТЬ 

Що конкретно ваша компанія може запропонувати своєму покупцеві?

У чому вигода для клієнта при співпраці з вами і вашою компанією?

Чим ваша компанія відрізняється від конкурентів (конкуретні переваги)?

Що можете ви запропонувати своїм клієнтам, чого не можуть

запропонувати ваші конкуренти (конкуретні переваги)?



Якісні фото!!! 



Продукт-флагман

Унікальне

Незвичайне

Преміум сегмент



Відео

Онлайн! 



Як визначитись із забудовою?

Цілі

Розташування

Трендів самої виставки



Eyecatchers – речі, що привертають увагу перехожих



Інтерактив



- e-mail (анонс), підпис з лого виставки 

- Facebook (анонс)

- Linkedin (анонс, пошук потенційних клієнтів, публікації під час заходу)

- Ресурси виставки: пошук потенційних партнерів та призначення B2B з відвідувачами

За 3-6 місяців до заходу!

Анонс



https://www.linkedin.com/

Пошук клієнтів /парнерів/співробітників

Залучення аудиторії через розміщення контекту

Засіб комунікації з клієнтами

B2B matchmaking



Представники компанії на виставці

•  Володіє мовою або підготувати перекладача
•  Володіє експортною термінологією
•  Володіє інформацією щодо: 

- продукту
- сезонності
- виробничі потужності
- ціни та вартість (включаючи доставку CFR, CIF)
- умови поставки та оплати

•  Може відповісти:
- чому саме у Вас необхідно купувати?
- який у вас досвід роботи на цьому ринку/сегменті?
- чи є у вас торговий представник на певному ринку?

Завжди має гарний настрій



За день до 
виставки

Підготувати стенд

Брифінг персоналу: 

- Цілі, дії (залучення аудиторії, сбір контактів, 
перемовини)

- Графік (різніця в часі якщо онлайн)

- Ролі (на стенді, території виставки, додаткових 
заходах, пресса, backstage)

Презентаційні інструменти

Обладнання, виставкові зразки

Діалоги (Elevator Pitch, Handshake Pitch)

Переклад
Google Translate

Grammarly платна 

і безкоштовна версія



- платформа виставки
(виявлення запиту, 
обмін контактами, 
час та спосіб 
наступного контакту)

- Zoom

- Skype (oldschool)

- Google Meet

- Microsoft teams

Комунікація Засоби комунікації 

- встановити на телефон або 
ПК або створити профіль
- презентаційні матеріали в 

одному місці
- можливості та інструкції 

засобів комунікації 

- звук (гарнітура)

- зображення (камера, світло)

- тестовий дзвінок!!!

Перевірка



Облік потенційних покупців

Канцелярія:
- Блокнот
- Ручки
- степлер



БАЄР ОТРИМУЄ ДО 147 E-MAIL В ДЕНЬ.



АЛГОРИТМ ОПРАЦЮВАННЯ ЛІДІВ ПІСЛЯ ВИСТАВКИ 

ЗАВЖДИ ДОМОВЛЯЄТЕСЬ ПРО НАСТУПНИЙ КОНТАКТ:

- Коли можна чекати на відповідь? 

- На розгляд піде тиждень. 

- Добре, тоді я наберу тебе/вас у вівторок в першій половині дня. 

ФІКСУЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ДОМОВЛЕНОСТІ І ДАТИ ДЛЯ НАСТУПНОГО 

НАГАДУВАННЯ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ДАТ АБО ПЕРЕДОМОВЛЯЙТЕСЬ.

ПІДІГРІВ КЛІЄНТІВ! 

ШУКАЙТЕ ПРИВІД ДЛЯ КОНТАКТУ: НОВИНИ КЛІЄНТА, ПОДІЇ В 

КРАЇНІ, НОВИНИ У ВАС



Добре зберігати деталі 

комунікації - через 

використання CRM систем

Salesforce.com


АКТИВНІ ПРОДАЖІ. 

ВІД КОНТАКТУ ДО КОНТРАКТУ.



ОПАНОВУЙТЕ ТЕХНІКИ ПРОДАЖІВ

Я ПОДУМАЮ

ДОРОГО

РІШЕННЯ 

КЕРІВНИКА

Якщо залишились питання, я можу відповісти зараз. 

Можливо необхідна додаткова інформація?

НЕ ТРЕБА Зберіть приклади того як ваш продукт допоміг

ваших клієнтам.

Порівняно з чим? Якщо я зможу вибити для Вас 

знижку, іншіх сумнівів у Вас не має?

Чи Вас все влаштовує?

Можливо організувати зустріч з керівником на 

випадок додаткових запитань від нього?

ФІКСУЙТЕ НОВІ ЗВПЕРЕЧЕННЯ, 

РОЗРОБЛЯЙТЕ ВДАЛІ ВІДПОВІДІ 

ТА АНАЛІЗУЙТЕ РЕАКЦІЮ КЛІЄНТІВ



Оцінка ефективності участі -

порівняння між цілями участі і 

одержаними результатами. 

Порівняйте ефект від участі у виставці 

з результатами, отриманими від інших 

засобів просування.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ



ПРОВЕДІТЬ ДЕБРІФ З КОМАНДОЮ
- Чи є щось, що запам’яталось найбільше або навпаки не сподобалось? 

- Чи правильно сформовано команду та розподіллено ролі? Чи не були 

перевантажені люди? 

- Чи отримали ви нову інформацію? Чого навчилися? Які висновки? 

- Чи досягли поставлених цілей?

- Чи є можливості оптимізації витрат? 

- Чи була очікувана кількість релевантних лідів? 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ



Cost Per Action = Витрати / Кількість потенційних лідів

Cost Per Lead = Витрати / Кількість отриманих контрактів 

Сost Per Order = Витрати / Кількість замовлень 



ЯКЩО ВАША ЦІЛЬ…

Вивчити потреби

клієнтів

- К-ість зустрічей з вже існуючими клієнтами;

- К-ість доповнень до профілю існуючих клієнтів;

- К-ість вже існуючих клієнтів, які були проінформовані про новинки 

компанії. 

Продажі новим та 

існуючим 

клієнтам

- К-ість замовлень отриманих під час виставки;

- К-ість потенційних ГАРЯЧИХ замовлень;

Аналіз колег по 

ринку

- К-ість стендів конкурентів;

- Результати «партизанської розвідки». 



- К-ість отриманих нагород.

ЯКЩО ВАША ЦІЛЬ…

Медія активність
- К-ість постів в соц.мережа / згадок / тегів тощо;

- К-ість публікацій в ЗМІ;

- К-ість нових контактів ЗМІ. 

- К-ість інтерв’ю / прес-конференцій

Аналіз трендів та 

новинок
- К-ість інформації.

Тестування 

нового продукту 

- К-ість зібраних відгуків;

- К-ість клієнтів, які зацікавлені в новому продукті.

Участь в преміях



Дякую

за увагу!


