
 

 
Логістичний план 
«Схід-Експо 2018» 

 

Дати Заходи, пояснення  

Кінець серпня – 

середина вересня 

1. Формування каталогу учасників та визначення потреб у B2B переговорах 
2. Розробка та запуск сайту Схід-Експо 2018 
3. Публічне анонсування заходу  

Середина вересня 

– початок жовтня 

1. Пошук потенціальних партнерів для B2B переговорів  
2. Розробка, виготовлення та розміщення білбордів  
3. Розробка, виготовлення та розміщення аудіо-ролика для радіо 
4. Розробка, виготовлення та розміщення рекламного відеоролика в потяги Інтерсіті 
5. Інформаційна кампанія у ЗМІ та соцмережах 

 

Початок жовтня – 

початок 

листопада  

1. Запуск рекламної кампанії на радіо 
2.  Запуск рекламної кампанії у потягах Інтерсіті за всіма напрямами 
3. Запуск рекламної кампанії на білбордах у Львові, Краматорську, Слов’янську, Маріуполі 

та Сєвєродонецьку 
4. Визначення партнерів для B2B переговорів 

 

28-29  жовтня 1. Відправлення виставкового з обладнанням та товарів з Сєвєродонецька, Краматорська 
та Маріуполя 

2. Від’їзд учасників виставки та делегацій до Львова (потяг, купейні вагони) 
- Лисичанськ – Львів (відправлення 29.10.18 о 06:25, прибуття 30.10.18 о 08:05) 
- Краматорськ – Львів (відправлення 29.10.18 о 17:22, прибуття 30.10.18 о 10:22) 
- Маріуполь – Львів (відправлення 29.10.18 о 12:50, прибуття 30.10.18 о 17:01) 

 

29-30  жовтня  1. Розвантаження фур з обладнанням та товарами у Львові (Арена «Львів», вул. Стрийська 

199) 

2. Монтаж виставкового обладнання, оформлення експозиційних стендів, підготовка до 

виставки (Арена «Львів», вул. Стрийська 199) 

3. Взяття під охорону приміщення  

1 листопада 09:00 – 18:00 - Виставка підприємств з Донецької та Луганської областей 

                               Лотерея, розіграш призів 

              Виставкова зала (цілий день) 

09:00 – 09:30 - Офіційне відкриття виставки Схід-Експо 2018 

 
09:30 – 10:00 - Відкриття XVII Львівського Міжнародного 

                               Економічного Форуму (ЛМЕФ) 

10:00 -17:00  -  Робота ЛМЕФ 
- І дискусійна панель Нова промислова політика України – результат економічних 

реформ 
- ІІ дискусійна панель Монетарна політика – фінансова база індустріалізації  
- ІІІ дискусійна панель Експортна стратегія Львівщини:ові можливості 

промислового зростання 



 

 
- ІV дискусійна панель Високотехнологічні інвестиції – можливості та переваги 

Львівщини 
Протягом першого дня ЛМЕФ також передбачається: 
-  Підписання протоколів, інші офіційні заходи ЛМЕФ 
 - Нетворкінг, кава-брейк, кейтеринг  
- Підсумки лотереї першого дня Схід-Експо 2018 

 

 

2 листопада 09:00 – 17:00 - Виставка підприємств з Донецької та Луганської областей 

                               Лотерея, розіграш призів 

                               B2B зустрічі  

                               Виставкова зала (цілий день) 

– Презентація Донецької області  
 – Презентація Луганської області 
Тематичні заходи: 

- «Львівський промисловий ХАБ – можливості майбутнього» 
- «Аграрна Львівщина в експортних потоках світу» 
- «Туристичний Маркетплейс Львівщини» 
- «Єврорегіон Карпати: нова форма інтеграції Україна -ЄС» 
- «Формула енергонезалежності» 

– Підсумки лотереї другого дня Схід-Експо 2018 
17:00 – 20:30 – Демонтаж виставкових експозицій  
 

2-3 листопада Від’їзд учасників виставки та делегацій до Краматорська, Маріуполя, Сєвєродонецька 
 

- Львів - Краматорськ (відправлення зі Львова 02.11.18 о 21:57, прибуття до Краматорська 
03.11.18 о 15:14) 

- Львів – Маріуполь (відправлення зі Львова 03.11.18 о 01:58, прибуття до Маріуполя 
04.11.18 о 06:30) 

- Львів – Лисичанськ (відправлення зі Львова 03.11.18 о 03:20, прибуття до Лисичанська 
04.11.18 о 04:15) 

Інформаційна кампанія за підсумками Схід-Експо 2018 

- Публікація прес-релізу на сайті і соцмережах ПРООН, Схід-Експо та партнерів. Розсилка 

на регіональні і національні ЗМІ. 

- Публікація звітного ролика та фотогалереї на сайті і соцмережах ПРООН, Схід-Експо та 

партнерів. Розсилка на регіональні і національні ЗМІ 

 


