MiningWorld Ukraine 2019
Міжнародна виставка обладнання,
спеціальної техніки та технологій для
видобутку, збагачення та
транспортування корисних копалин

ЗВІТ. АНАЛІТИКА
www.miningworld.com.ua

Виставка MiningWorld Ukraine єдина в Україні міжнародна
спеціалізована виставка
гірничодобувної галузі.

Учасники

Відвідувачі

Учасники MiningWorld
Ukraine - найбільші українські та
іноземні виробники і постачальники
машин, устаткування і технологій.

Відвідувачі MiningWorld
Ukraine - це фахівці
гірничодобувних підприємств,
вугільних шахт, гірничозбагачувальних комбінатів і
оптових
торгових компаній з різних
областей України, зацікавлені в
придбанні машин і устаткування
для видобутку, збагачення та
транспортування корисних
копалин.

Саме на цій виставці вони мають
можливість за короткий час
продемонструвати свою продукцію
великій кількості фахівців,
зацікавлених в її придбанні.
Для зарубіжних компаній виставка
MiningWorld Ukraine - це ефективний
інструмент просування
своєї продукції на українському
ринку і можливість знайти
дистриб'юторів.

На виставці вони мають
можливість ознайомитися з
новинками обладнання, яке
демонструють учасники, вибрати
продукцію, необхідну
для вирішення своїх виробничих
задач.

Загальна
площа виставки

Організатор заходу – українська
виставкова компанія ДП «Прем’єр
Експо» (ITE Group PLC).

5 000 м2
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Профіль учасників виставки
УЧАСНИКИ
ВИСТАВКИ

52%
51%

120 компаній
з 12 країн світу
Учасники виставки
- лідери галузі,
що представляють широкий
вибір обладнання,
матеріалів, машин і технологій
для гірничодобувної
промисловості.
У 2019 року у виставці взяли
участь компанії з Австрії, Білорусі,
Великобританії, Італії, Китаю,
Німеччини, Польщі, Угорщини,
Фінляндії, Чехії, Швеції та,
звичайно, України.

48%
12%
8%
Системи і устаткування для очищення
води і повітря. Екологічний монторінг

7%
3%
3%
1%

Понад 50 компаній-експонентів
- нові учасники.
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Результати опитування
учасників виставки

95% учасників задоволені
участю у виставці

91% учасників вважають
виставку MiningWorld
важливою подією

Шлямін Сергій, комерційний
директор ТОВ «Завод
Кранкомплект» (Запоріжжя):
«Дуже правильно, що
організатори вибрали Запоріжжя
для проведення виставки. Це
дійсно центр важкої індустрії та
гірничодобувної промисловості.
Вже за перший день виставки ми
оцінили як кількість так і якість
відвідувачів – було б нереально
зібрати представників ГЗК та
гірничодобувних підприємств з
Кривого Рогу, Дніпра, Горішніх
Плавнів, Запоріжжя, Павлограду,
Маріуполя, Жовтих Вод,
Вугледару, Селідова, Лисичаньска
у Києві.
Вчора наш стенд відвідали такі
компанії як ДТЕК, Запоріжсталь,
Запоріжкокс, Вільногірський ГЗК,
Покровська шахта (Донецька
обл.), КЖРК, «Суха Балка». Через
це я дуже задоволений»

87% учасників оцінюють
аудиторію виставки як
дуже якісну /
професійну

46% учасників знайшли
нових клієнтів

67% участников зустрілися з
постійними клієнтами

75% провели
перезнтації
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Ділова програма

Ділова програма
об'єднала
15 українських і
зарубіжних спікерів,
заходи
відвідало понад 250
фахівців провідних
гірничодобувних і
гірничо-збагачувальних
підприємств.

8 жовтня
Форум надрокористувачів україни
«Надра – драйвер економічного розвитку України»
Нагородження фіналістів 1-го Всеукраїнського Конкурсу
«Кращий надрокористувач України»
Конференція «Цепелін. Нові рішення на ринку України»

Конференція компанії Евонік «Сила креативу спеціальної
хімії»

9 жовтня

Конференція компанії «Вента Лаб»: «Роль контролю
якості в технології виробництва коксу, сталі, чавуну
і видобутку корисних копалин»
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Відвідування промислових
гігантів регіону

Для учасників виставки було
організовано поїздки до
найголовніших промислових
підприємств Запорізької
області: Запорізького
залізорудного комбінату (120
км від Запоріжжя) та
«Запоріжсталі».
Під час відвідування участникі
MiningWorld Ukraine мали
можливость познайомитись із
провіднимі фахівцями
підприємств.
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Відвідування виставки групами
спеціалістів на автобусах

Понад 150 гірників з
Донеччини та Луганщини:
(Павлоград, Селідове,
Вугледар, Торецьк,
Лисичанськ), а також з
Дніпропетровської області
відвідали виставку групами
технічних спеціалістів.
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Відвідувачі виставки
2019
Відвідувачі виставки
MiningWorld Ukraine - це керівники
та фахівці гірничодобувних
компаній, гірничо-збагачувальних
комбінатів та шахт:
закупівельники
(постачальники), технологи,
головні
інженери, виробничники
та проектувальники,
збагачувачі, головні механіки,
фахівці з бурових та
буровибухових робіт,
фахівці автотранспортних
цехів, енергетики, прохідники,
геологи, маркшейдери.

Виставку MiningWorld
Ukraine 2019 відвідали
2 056 фахівців,
на 25% більше, ніж в 2018
році.

2018

2 056 спеціалістів

1 542 спеціаліста

36% відвідували виставку раніше

64% вперше на виставці
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Відвідувачі виставки

Продукція, яка цікавить відвідувачів

Устаткування і технології для пошуку, видобутку,
збагачення, переробки корисних копалин
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Відвідувачі виставки

Типи підприємств, які представляли відвідувачі
Кар'єр / відкриті роботи
Шахта / підземні роботи
Гірничо-збагачувальний комбінат
Проектування, інжиніринг, наукова діяльність
Імпортер / дилер
Послуги у сфері ГМК
Розвідка, експлуатація родовищ
Дорожнє будівництво
Виробництво обладнання для ГМК
Інше

Розподіл відвідувачів за посадовим складом
Керівний склад
Інженерно-технічний працівник
Менеджер матеріально-технічного
забезпечення і закупок
Менеджер
Індивідуальний підприємець
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Відвідувачі виставки

Сергій Русаков, начальник
технічного відділу збагачувального
виробництва Вільногірського ГЗК:
«..побачили дуже багато цікавого
та корисного
устаткування. На виставці було
представлене обладнання
знайомої нам компанії Multotec –
гідроциклони,
стакерциклони, гвинтові
сепаратори тощо. Ми
ознайомились з їхніми презентаціями та новітніми пропозиціями.
Вони запропонували
нам деякі нововведення на
майбутнє для більш якісного
поділу концентратів, які будемо
розглядати».

Розподіл відвідувачів виставки за цілями відвідування

41%
Пошук товарів
або послуг для
виробничих
потреб та
бізнесу

31%
Отримання
загальногалузевої
інформації

14%
Професійний
розвиток
4%
Освітні цілі

10%
Приватний
інтерес
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Відвідувачі виставки

Розподіл відвідувачів за географічною ознакою

Житомир
2%

Київ
10%
Полтава
4%
Кропивницький
2%

Луганськ
4%

Дніпро
31%

Донецьк
30%

Запоріжжя
17%

Дніпропетровська область – 31%
Донецька область – 30%
Запорізька область – 17%
Київ та київська область – 10%
Інші області – 12%

Post Show Report 2019
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Відвідувачі виставки

Розподіл відвідувачів за географічною ознакою

У роботі виставки MiningWorld
Ukraine взяли участь
відвідувачі як з України, так і з
10 країн світу: Австрії,
Аргентини, Білорусії,
Кзахстану, Литви, Молдови,
Німеччини, Польщи, Росії,
Туреччини
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Відгуки учасників

Дітмар Фішер, головний менеджер з
продажів WELTER ZAHNRAD GMBH,
Центральна та Східна Європа:
«Дуже задоволений якісним складом
відвідувачів, вдалося провести
переговори з кількома важливими
стратегічними партнерами.
Окрема подяка директору виставки
за те, що запросив на наш стенд
представника заводу, з яким ми давно
бажали співпрацювати. Дякуємо за
підтримку, професіоналізм та
атмосферу команді виставки.»

Патрик Сега, керівник відділу
продажів, Офама (Польща).
«Дуже багато було зацікавлених,
особливо за вчорашній день. Були
представники українських компаній
(заводів), котрі захотіли
співпрацювати з нами, це дуже
добре. Багато приходить цільових
клієнтів. На порівняння з Європою:
часто буває, що виставка велика,
але дуже мало зацікавлених.»
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MiningWorld Ukraine
7-9 жовтня 2020
Україна, Запоріжжя
ВЦ «Козак Палац»

+38 044 496-86-45 (вн. 254)
ye@pe.com.ua

Детальніше про виставку

www.miningworld.com.ua

Організатор:
ДП «Прем`єр Експо»
ITE Group Plc.
info@pe.com.ua
+38 044 496-86-45

