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Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

березень

м. Краматорськ

м. Краматорськ

м. Краматорськ

ЗАХИСТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ: 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ

Тематична 
онлайн-конференція 

квітень

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ – 
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 
ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ

Вебінар

березень

Аналіз сучасного стану 
впровадження та розвитку 
механізму діджиталізації 
управління місцевими 
фінансами як засобу 
підвищення ефективності 
та прозорості використання 
фінансових ресурсів 
місцевих громад за умов 
децентралізації влади

Захист своїх прав 
винахідниками у 
сфері інтелектуальної 
власності, практика 
розповсюджених 
помилок при оформленні 
документів

МІЖНАРОДНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ

Міжрегіональна 
спеціалізована виставка

Департамент 
інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин 
Донецької обласної державної 
адміністрації, структурні підрозділи 
Донецької обласної державної 
адміністрації

вул. Героїв України, 31
м. Краматорськ, Донецька область
Україна, 84313

тел.: (068) 538-39-46

e-mail: inv.d@dn.gov.ua
www.dn.gov.ua

Інвестиції,
імідж, потенціал
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Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

ДЕНЬ ЄВРОПИ

Заходи

травень Донецька обласна державна 
адміністрація, структурні 
підрозділи Донецької обласної 
державної адміністрації

вул. Олекси Тихого, 6
м. Краматорськ, Донецька область

Україна, 84313

тел.: (06264) 2-04-40

e-mail: donoda@dn.gov.ua
www.dn.gov.ua

ПРОМОЦІЙНИЙ ТУР

Тур

квітень

Продовольчі товари
Маріупольського
виробника

HORECA

Форум-ярмарок

квітень Установа “Маріупольський 
міський центр підтримки та 
розвитку МСБ”

вул. Грецька, 43, м. Маріуполь
Донецька область, Україна, 87500

тел.: (098) 220-08-00

e-mail: mrpl.business@gmail.com

USAID

Лиманська міська рада

вул. Незалежності, 17А, м. Лиман
Донецька область, Україна, 84400

тел.: (06261) 4-11-61

e-mail: kulturaliman@ukr.net 

www.krliman.gov.ua

Тур для представників 
туристичних фірм, гідів 
та представників медіа 
індустрії по території 
Лиманської ОТГ з метою 
популяризації туристичної 
привабливості регіону

Формування позитивної 
громадської думки щодо 
євроінтеграційного курсу 
України, ознайомлення 
громадськості з 
європейськими 
цінностями та традиціями, 
популяризації загального 
європейського 
культурного надбання 
серед громадськості 

м. Маріуполь

Територія 
Лиманської ОТГ

м. Краматорськ
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Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

м. Маріуполь

травень

м. Слов’янськ

м. Маріуполь

HR КОНФЕРЕНЦІЯ cерпень Установа “Маріупольський міський 
центр підтримки та розвитку МСБ”

вул. Грецька, 43, м. Маріуполь
Донецька область, Україна, 87500

тел.: (098) 220-08-00

e-mail: mrpl.business@gmail.com

ROBOSMART DN.UA

Регіональний дитячий 
фестиваль

червень Департамент 
інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин 
Донецької обласної державної 
адміністрації, структурні 
підрозділи Донецької обласної 
державної адміністрації

вул. Героїв України, 31
м. Краматорськ, Донецька область
Україна, 84313

тел.: (068) 538-39-46

e-mail: inv.d@dn.gov.ua
www.dn.gov.ua

Робототехніка,
впровадження
Smart-технологій
(IT-сфера) в регіоні

Навчання та розвиток
персоналу

YOUTH IN BUSINESS

Конференція

Установа “Маріупольський міський 
центр підтримки та розвитку МСБ”

вул. Грецька, 43, м. Маріуполь
Донецька область, Україна, 87500

тел.: (098) 220-08-00

e-mail: mrpl.business@gmail.com

Майбутні підприємці
та молоді
активісти міста

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ
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Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ

м. Маріуполь

БІЗНЕС-ФОРУМ ДО ДНЯ 
ПІДПРИЄМЦЯ

Форум

вересень Установа “Маріупольський міський 
центр підтримки та розвитку МСБ”

вул. Грецька, 43, м. Маріуполь
Донецька область, Україна, 875000

тел.: (098) 220-08-00

e-mail: mrpl.business@gmail.com

Досягнення 
підприємців міста
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м. Слов’янськ
вул. Шовковична, 23

вересеньSLOV ECONOMIC FORUM 

Слов’янський економічний 
форум імені братів Шнуркових 

Асоціація підприємців 
“Ділове сприяння”

м. Слов’янськ, Донецька область
Україна

тел: (066) 055-64-00

e-mail: slavdelo2012@gmail.com

Економічний та 
інвестиційний розвиток 
міста та регіону

О
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м. Краматорськ

НАУКА. БІЗНЕС. ІННОВАЦІЇ

Регіональний форум

вересень Департамент 
інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин 
Донецької обласної державної 
адміністрації, структурні 
підрозділи Донецької обласної 
державної адміністрації

вул. Героїв України, 31
м. Краматорськ, Донецька область
Україна, 84313

тел.: (068) 538-39-46

e-mail: inv.d@dn.gov.ua
www.dn.gov.ua

Платформа для обговорення 
успішних міжнародних, 
національних та 
регіональних інноваційних 
підходів й інтелектуальних 
систем щодо запуску Smart-
проєктів, вдалих проєктів 
галузевих ІТ-об’єднань 
України та світу, створення 
інноваційної екосистеми, 
вирішення проблем 
кадрового потенціалу
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Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 

м. Слов’янськ
вул. Банківська, 31 
КЗ “Слов’янський 
краєзнавчий музей”

жовтень – 
листопад

ОСІНЬ 

Виставка-ярмарок картин 

КЗ “Слов’янський краєзнавчий музей”

вул. Банківська, 31, м. Слов’янськ
Донецька область, Україна

тел.: (06262) 2-66-11

e-mail: slav.muzeum@gmail.com
www.facebook.com/
groups/1516724345076909/ 

Живопис

Нові тренди 
цифрового маркетингу, 
інтернет-маркетинг

МАРКЕТИНГОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

жовтень Установа “Маріупольський міський 
центр підтримки та розвитку МСБ”

вул. Грецька, 43, м. Маріуполь
Донецька область, Україна, 87500

тел.: (098) 220-08-00

e-mail: mrpl.business@gmail.com

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ
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РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ

жовтень

Інтенсифікації процесів 
електронного урядування 
в регіоні, розкриття 
прихованого потенціалу 
в сфері інформаційних 
технологій, виявлення 
талановитої молоді та 
формування локальної 
спільноти IT-професіоналів, 
презентація досягнень 
молодих вчених 
Донецької області

м. Краматорськ
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Департамент 
інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин 
Донецької обласної державної 
адміністрації, структурні 
підрозділи Донецької обласної 
державної адміністрації

вул. Героїв України, 31
м. Краматорськ, Донецька область
Україна, 84313

тел.: (068) 538-39-46

e-mail: inv.d@dn.gov.ua
www.dn.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

7

Назва виставкового 
заходу

Термін
проведення Організатор Спеціалізація 
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ОБЛАСТЬ
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м. Маріуполь

КОНФЕРЕНЦІЯ З 
ЦИФРОВОГО 
МАРКЕТИНГУ ТА SMM

листопад Установа “Маріупольський міський 
центр підтримки та розвитку МСБ”

вул. Грецька, 43, м. Маріуполь
Донецька область, Україна, 87500

тел.: (098) 220-08-00

e-mail: mrpl.business@gmail.com

Основні аспекти 
маркетингу в 
соціальних мережах

*У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні, поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та веденими карантинними обмеженнями, терміни 
проведення виставково-ярмаркових заходів у 2021 році можуть змінюватись. 

Для уточнення необхідної інформації звертатися до Організаторів заходів.



www.me.gov.ua
exportstrategy@me.gov.ua

Публікація підготовлена на замовлення Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України за фінансової підтримки 

уряду Німеччини в межах проєкту «Застосування та імплементація 
Угоди про асоціацію ЄС – Україна у сфері торгівлі», який впроваджує 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

GIZ не несе відповідальності за зміст даної публікації.


