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ALLTEX - це багатофункціональна платформа для закупок, нових знайомств і 
розвитку бізнесу. 

Формат заходу гарантує компаніям-учасникам зростання кількості клієнтів та укладення нових угод, а 
прямий контакт з споживачами надає безцінну можливість вивчення потреб ринку. 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ: 
o Швейна фурнітура 
o Тканини 
o Пряжа 
o Нитки 
o Обладнання 
o Дизайнерський одяг 
o Обладнання для шоурумів, ательє. 
o Текстильні вироби 
o Послуги з пошиття, навчання 
o Тканини, нитки для індивідуального пошиву 

БІЛЬШ НІЖ  16 000 - КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ КОЖНОГО СЕЗОНУ 
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ALLTEX для учасників виставки - це можливість 
успішного старту, презентації новинок, реклами продукту 

o 19093 відвідувачів та гостей 

o 234 учасників всіх розділів 

o 5 країн 
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дані виставки ALLTEX Весна 2019 
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Відвідувачі виставки ALLTEX зацікавлені у співпраці з 
компаніями, які працюють у сфері виробництва та постачання 
тканин, ниток, фурнітури, швейного обладнання, текстильної 
продукції, дизайнерського одягу.  

25-28 вересня, 2019 

МВЦ, Kиїв, Україна 

 

www.alltex-expo.com.ua 

International Exhibition 

Дані виставки ALLTEX Весна 2019 – Географія відвідувачів 
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Інтереси бізнес відвідувачів.  

Дані виставки ALLTEX Весна 2019 
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Ми використовуємо всі інформаційні канали, які призводять до результату - знайти та 

зацікавити Вашого клієнта. 
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Ваша реклама працює до, під час і після виставки. 

Інформаційна кампанія: 
o E-mail маркетинг (власна база, бази партнерів) 
o Професійні бізнес-журнали 
o Персональний контакт з топ-менеджментом з числа аудиторії виставки 
o Зовнішня реклама 
o Контекстна реклама 
o Корпоративні акаунти та спільноти в соцмережах 
o Інформаційну присутність на суміжних заходах України 
o Партнерське співробітництво з тематичними іноземними виставками 

 
Програма виставки: 
o Семінари, практикуми та презентації для малого та середнього бізнесу в легкій 

промисловості. 
o На виставці ALLTEX осінь 2019 буде представлено  новий формат "Шоурум 

дизайнерського одягу". 
o Імідж-консультації стиліста. 
o Покази. 
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Виставка ALLTEX - це майданчик для розвитку бізнесу, знайомств, презентацій, 
набуття досвіду та отримання зворотного зв'язку від клієнтів. 
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