День 1 — 13.04
Чорна п'ятниця на ринку новобудов
09:00 - 19:00 — Чорна п'ятниця на ринку новобудов.
10:00 — церемонія відкриття.
Протягом усього дня, Вашій увазі будуть представлені пропозиції від забудовників та
можливість отримати ексклюзивні знижки. Умови акцій у кожного із забудовника
індивідуальні, тому рекомендуємо комунікувати із представниками кожного стенду та
виконати умови розіграшу. В рамках першого дня, на локації, працюватиме фудкорт, де Ви
зможете перекусити.
По периметру виставкової зали, розміщені дизайнерські фотозони, з конкурсами, участь в
яких винагороджується цінними призами.
Для відвідувачів з дітьми, працює команда дитячих аніматорів, яка подбає про дозвілля
Ваших діток. Для того, щоб взяти участь в розіграші 100.000 гривень, Вам необхідно
залишити відривну частинку свого квитка, у центральному барабані ресторану.

День 2 — 14.04
Виставка новобудов та Конференція для аудиторії В2В
Тема: Аналітика ринку нерухомості, перспективні об’єкти інвестицій, нові інструменти
маркетингу та організації роботи відділу продажу.
09:00 — Реєстрація на закриту Конференцію В2В.
10:00 - 19:00 — Ярмарок Новобудов буде проходити в звичайному режимі.
Перша половина конференції, присвячена обговоренню останніх тенденцій в маркетингу,
організації відділів продажу та автоматизації бізнес процесів. Робота над підвищенням
якості сервісу та послуг для клієнтів. Питання клієнто-орієнтованості та підвищення
лояльності, довіри до бренду компаній.
13:00 - 14:00 — Обід. Під час якого, для Вас буде забезпечений ефективний нетворкінг.
14:00 — Друга половина, присвячена аналітиці та прогнозам на ринку нерухомості
України.
Обговорюватимуться питання інвестиційної привабливості Львова та України в
цілому. Спікерами конференції будуть топові спеціалісти галузі, що приїжджають
на подію зі всієї України.
15:00 — Завершення реєстрацій на конкурс за ТОП-10 подарунків.
19:00 — Завершення виступів спікерів.
20:00 — Гала-вечірка. До участі, запрошуються власники девелоперських компаній Львова

та України. Вхід на вечірку передбачений власникам пакету Premium.

День 3 — 15.04
Освітні семінари, панельні дискусії та розіграш головного призу
09:00 — Відкриття виставки
09:30 — Початок Освітнього семінару з залученням провідних експертів з ринку
нерухомості, що допоможуть вдало інвестувати кошти та придбати житло без
ризиків та переплат. Серед спікерів ріелтори, юристи, нотаріуси та ін.
14:30 — панельна дискусія за участі власників девелоперських компаній, архітекторів та
влади міста. Тема дискусії: "Обговорення стратегії розвитку економіки та
девелопменту країни на основі реальних прикладів Європейських країн, та країн
Середньої Азії.
15:00 — Завершення реєстрації на розіграш головного призу.
17:00 — Розіграш цінних призів від партнерів та спонсорів заходу.
18:00 — Офіційне закриття заходу. Розіграш головного призу 100 тисяч грн.

