
ПІДСУМКИ                               Осінь 2018 

www.handmade-expo.com.ua 

26 – 29 вересня 2018 

Міжнародний виставковий центр 

Кількість учасників — 263 

Кількість відвідувачів— 16 758 

Організатори ПП “Український Подіум”  

Генеральний партнер HANDMADE-Expo –  

компанія 

 

 

26 – 29 вересня у Києві відбулась очікувана подія України сфери art&hobby – виставка 
HANDMADE – Expo 
 
Учасники та відвідувачі виставки зауважили, що організатори HANDMADE-Expo вдало 
реалізовують найважливіші задачі для популяризація рукоділля та креативних видів хобі. Бо 
саме виставка HANDMADE-Expo  - це єдиний потужний b2b майданчик в сфері art & hobby в 
Україні, місце зустрічі натхненої та надихаючої спільноти, а також пізнавальна та 
просвітницька платформа. 
 
У виставці HANDMADE-Expo осінь 2018 взяли участь 263 учасники, які представляли 
величезний асортимент товарів для рукоділля та творчого хобі, матеріалів для художників,  
нові ідеї креативного хобі для дорослих та дітей, пропозиції оформлення робіт, свої 
розробки в традиційних видах рукоділля – вишивці, мереживі, бісероплетінні, в’язанні, а 
також тканини, нитки, швейну фурнітуру, дизайнерський одяг, авторські аксесуари, декор 
для дому, іграшки та ляльки ручної роботи.  
 
Серед учасників HANDMADE-Expo  провідні українські та зарубіжні компанії сфери, а 
партнери виставки  такі відомі компанії галузі, як:  
Luca-S, Valencia Ukraine, VIOLITY, Svit Art, Butterfly Company, PIM accessories 
 
Відвідувачі виставки першими побачили та "доторкнулись" до новинок, які компанії – лідери 
індустрії творчого хобі приготували саме до виставки HANDMADE-Expo осінь 2018.  
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4 дні виставки HANDMADE-Expo були максимально насичені для майстрів рукоділля, 

креативних студій та майстерень.  

 

В ці дні представники творчого бізнесу мали змогу презентувати свої роботи зацікавленій 

аудиторії, знайти закупівельників handmade виробів, справжніх фанів виробів ручної роботи та 

покупців. 

 Крім того, насичена бізнес-програма та формат діалогу практичних бізнес-семінарів надали 

можливість отримати безцінну інформацію саме для представників творчого бізнесу.  Спікери 

поділились власним досвідом та надали готові рішення по створенню бренду, його 

просуванню та вирішенню задач креативного бізнесу.  
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В рамках просвітницької діяльності організатори вперше на виставці HANDMADE-Expo 

презентували проекти: 

«Мистецтво наших бабусь. Вишивка, ткацтво, мереживо». Цей проект зібрав авторську, 

родинну колекцію унікальних предметів 50-х років XX століття.  

 «Гадяцька сорочка» спільно з Національним історико-етнографічним заповідником 

«Переяслав». 

Презентація від бренду «Зерно – живий одяг» і просвітницької платформи «Зерно для 

екологічно свідомих людей». 

 

Новачків і професіоналів, дорослих і дітей осіння виставка HANDMADE-Expo здивувала 

безліччю цікавих майстер-класів, де майстри запропонували нові ідеї для творчого хобі. 
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Виставка HANDMADE-Expo - це Ваша 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 та місце, де збираються всі, хто захоплюється творчим хобі. 

До зустрічі на наступній виставці HANDMADE-Expo  
6 – 9 березня 2019  

в Міжнародному Виставковому центрі, 
де на Вас чекає творча атмосфера, нові ідеї,  

безліч професійних знайомств та можливостей! 
 

Долучайтесь до заходу в facebook»» 
в instagram 
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