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28 лютого — 3 березня 2018 

Міжнародний виставковий центр 

Кількість учасників — 247 

Кількість відвідувачів— 14 271 

Організатори ПП “Український Подіум”  

Генеральний партнер HANDMADE-Expo –  

компанія 

 

Офіційні партнери виставки: 

 

З 28 лютого по 3 березня в Міжнародному Виставковому Центрі відбулась 27 
Міжнародна виставка HANDMADE-Expo. 
 
Учасники виставки запропонували величезний асортимент товарів для рукоділля та 
творчого хобі, матеріалів для художників, ідеї для заняття творчістю з дітьми, 
тканини, нитки, швейну фурнітуру, дизайнерський одяг, аксесуари, декор для дому, 
авторські іграшки та ляльки. 
 
Виставка HANDMADE-Expo - місце зустрічі натхненої та надихаючої аудиторії, а також 
єдиний b2b майданчик в сфері art & hobby в Україні. 
 
Теплі посмішки гостей HANDMADE-Expo та яскрава експозиція новинок  від 
учасників створювали творчу, весняну атмосферу в морозні та сніжні дні 
проведення виставки. 
 
На весняній HANDMADE-Expo в рамках реалізації завдання навчання для 
трансформації хобі у власний бізнес відбулися практикуми, семінари та консультації 
з просування та отримання регулярного доходу в хендмейд сфері. 
 
HANDMADE-Expo - всі, хто захоплений рукоділлям і творчістю, збираються тут! 

https://www.luca-s.com.ua/
http://svitart.net/ru
https://auction.violity.com/?gclid=EAIaIQobChMIsvThy5eC2QIVyB0YCh3NtwzlEAAYASAAEgK4KPD_BwE
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Країни-учасники Учасники 
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Країни - відвідувачів 

Цифри і факти                               Весна 2018 



Події                                 Весна 2018 

www.handmade-expo.com.ua 

 Програма семінарів по ефективній стратегії просування та роботи в  

                                                                                                             сфері Art&Hobby 

Серія презентацій «Наука мистецтва» 

Майстер-класи для професіоналів і новачків, дорослих і дітей 

Покази «Червона доріжка 2018» 

Фінал конкурсу «Арт Країна» та «Арт Країна Kids» 



www.handmade-expo.com.ua 

Виставка HANDMADE-Expo - це можливість вийти на український ринок товарів для рукоділля та 
творчості, представити авторські роботи за короткий термін максимальній кількості зацікавленої 
аудиторії. А також, нові знайомства, корисні контакти, досвід і нові горизонти для розвитку бізнесу в 
сфері art & hobby. 

До зустрічі на наступній виставці HANDMADE-Expo 
26 - 29 вересня 2018 

в Міжнародному Виставковому Центрі 
 

HANDMADE-Expo збирає цікаву, натхнену та  
надихаючу спільноту! 

 
Долучайтесь до заходу в facebook»» 

https://www.facebook.com/events/178405159444167/
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