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Наша мета - об’єднати всі 

сучасні технології на одному 

майданчику для визначення 

перспектив їх розвитку 

       в Україні
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Понад 30 start-up

проектів та інвесторів

на speed dealing

зустрічі

B2В

InnoTech Ukraine: 
старт інновацій в Україні   
   призначено на квітень... 

Що таке InnoTech Ukraine?

InnoTech Ukraine – захід абсолютно нового для українського 

ринку формату, який об’єднає під одним дахом всіх учасників 

інновацій: виробників і кінцевих споживачів, розробників

start-up проектів та інвесторів, ідеї та їх подальшу реалізацію.

ЩО

І КОЛИ?

9-10.04 – конференції

9-11.04 – виставкова demo-зона    

     9.04 – speed dealing

    11.04 – навчальні майстер-класи

Виставка нових

технологій

і обладнання

в demo-зоні

B2B

5 конференцій

Більше 50

професійних

спікерів

B2B

Майстер-класи

для дітей

і дорослих

B2C B2C
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ЗАХІД ОБ’ЄДНАЄ         ІННОВАЦІЙНИХ ТЕМАТИК: 5

3D-printing

Education

Robotics
Smart
technologies                                                                                                     

Health care
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Конференція 3D-printing

9 квітня

Ми будемо говорити про потенціал та перспективи розвитку

3D-друку в Україні. Захід збере на одному майданчику

кращих фахівців галузі, теоретиків і практиків

3D-друку для демонстрації ефективного застосування

3D-технологій в найрізноманітніших сферах.

Вас чекають цікаві спікери, навчальні воркшопи,

високотехнологічні новинки та багато іншого.

3D-технології

3D-принтери

3D-моделювання

3D-друк

3D-сканування

види адитивних технологій
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Побутові роботи

Персональні роботи

Роботи телеприсутності

Промислові роботи

Антропоморфні роботи

Роботи для забезпечення безпеки

Сервісні роботи

Дрони

Штучний інтелект 

Конференція Robotics 

9 квітня

Ми будемо говорити про використання роботів в різних галузях

і сферах діяльності, а також про можливості розвитку даного

напрямку в Україні. Крім того, будемо обговорювати майбутнє

робототехніки та технологічних стартапів в цілому.

Вас чекають експерти, розробники проектів, професійні

спікери, навчальні воркшопи, а також вся актуальна інформація

про останні тенденції світу «розумних машин».
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M-health 

Робототехніка в медицині

Генна інженерія

Біотехнології

Персоналізована медицина

Регенеративна медицина

Омолодження та подовження життя 

Lifestyle & sport 

Smart Food 

Конференція Health care 

9 квітня

Ми будемо говорити про медицину майбутнього. 

Дивовижні відкриття, які вже активно використовуються 

в сфері охорони здоров’я, створюючи новітні технології діагностики 

та лікування, - реальність, яка буде представлена на майданчику 

Health care.

Вас чекають розробники технологій і виробники обладнання, 

актуальні проблеми індустрії та їх нові технологічні рішення.
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Speed dealing – професійний майданчик для побудови
ефективного діалогу між розробниками стартап-проектів

та потенційними інвесторами у форматі швидких тет-а-тет зустрічей.
Мета - допомогти новим продуктам, концепціям і стартапам вийти на

ринок і знайти інвесторів.

Speed dealing 

9 квітня
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Натільні гаджети

Доповнена і віртуальна реальність

Smart energy

Connected cars

Інтернет речей

Софт

Мобільні додатки 

Конференція Smart technologies

10 квітня 

Ми будемо говорити про індустрію розумних технологій і про те, які

можливості вони надають кожному з нас. Ділову

активність відвідають розробники, аналітики, IT-фахівці,

інвестори, керівники компаній і всі ті, хто бачить потенціал

розвитку в Україні даного напрямку.

Вас чекають відомі спікери, аналіз останніх технологічних

досягнень, кращі розробники і проекти.
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E-learning 

Smart education 

Робототехніка в освіті

Мобільні додатки

Віртуальна реальність та симулятори

Інноваційні бібліотеки 

Конференція Education

10 квітня 

Ми будемо говорити про можливості, які надають сучасні
технології сфері освіти, і про останні тренди в цій
індустрії. Ми представимо успішні проекти, приклади впровадження
різних платформ в освітні процеси, розумні
технології та нові рішення.
Вас чекають цікаві спікери, розробники програм зі світовим
ім’ям, виробники сучасного обладнання, зарубіжні
експерти, проекти та програми.



9-11 квітня 

Київ, НСК «Олімпійський» +38 (044) 392-06-96 

innotech.kiev.uaWWW

Demo-зона

9-11 квітня

Презентаційна платформа для інновацій, ідей і start-up проектів.
Demo-зона об’єднає розробників, виробників технологій та

обладнання за всіма представленими на форумі напрямками.
11 квітня кожен бажаючий зможе доторкнутися до інновацій.

Двері InnoTech будуть відкриті для всіх.
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Майстер-класи

11 квітня

Останній день форуму - день творчості і розваг.
Всі гості заходу матимуть можливість зануритися в атмосферу високих технологій та 

на власні очі побачити всі новинки ринку.
Протягом усього дня будуть проходити різні майстер-класи - навчальні

програми для дітей і дорослих, студентів та всіх, хто хоче дізнатися щось нове і
прагне до використання інновацій.



Smile-Expo - один з лідерів та іноваторів у сфері

міжнародного ринку виставкового бізнесу.

Основним напрямом діяльності компанії є організація

і проведення міжнародних спеціалізованих тематичних виставок, конференцій та 

семінарів у різних країнах.

Заходи проводяться в B2B- і B2C-форматах і є найбільш обговорюваними

подіями у своєму сегменті.О
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Хочеш дізнатися більше? 

www.innotech.kiev.ua

9-11 КВІТНЯ!

ДО ЗУСТРІЧІ НА INNOTECH UKRAINE


