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ПОРТФЕЛЬ «COMMERCIAL PROPERTY»

«Commercial Property/
Все про ринок 
комерційної 
нерухомості»
Єдине В2В-видання 
про ринок нерухомості 
України

«Гiд по українському 
ринку нерухомості/
Guide to Ukrainian Real
Estate Market»
Видання, що надає повну 
інформацію про ринок 
комерційної нерухомості 
України на міжнародній 
арені (рoс.-англ.)

Open Mind Conferenсе
Центральний 
захід з інвестицій 
у нерухомість

Міжнародний 
архітектурний форум
Професійний майданчик 
для українських 
і зарубіжних 
архітекторів

INTERIORS’ 
Міжнародний форум 
з дизайну інтер’єру 
в комерційній 
і житловій
нерухомості

Портал
про комерційну 
нерухомість
Commercial Property 
Online 
Багатофункціональний 
Інтернет-ресурс

CP RETAIL
Форум з торгової 
нерухомості 
та ритейлу

CP SCHOOL 
Освітня платформа 
для представників 
ринку нерухомості

Національна 
Премія в галузі 
нерухомості 
CP AWARDS 
Головний івент 
ринку нерухомості 
України

CP ROUND TA-
BLE  Дискусійний 
майданчик для 
найбільш актуальних 
тем ринку 
нерухомості України

Форум «Еко-
й енергоефективність 
у нерухомості»
Захід, присвячений 
«зеленому» будівництву 
та технологіям

Форум
з будівництва 
й інжинірингу
Спеціалізований захід 
для гравців ринку 
нерухомості
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КОНЦЕПЦIЯ

ВПЛИВ.
Журналістика європейського рівня, глибока 
аналітика, об’єктивність і професійний підхід у 
підборі матеріалу дозволяють команді Commercial 
Property надавати читачу цілісну та достовірну 
картину ситуації на ринку комерційної 
нерухомості. Пропонуючи гравцям ринку повний 
спектр професійних медіа, Commercial Property 
є основним джерелом інформації про сектор 
нерухомості України.

ПРЕСТИЖ.
Основною метою Commercial Property є  підтримка 
високих стандартів якості як редакційної, 
так і іміджевої частини журналу. Високий 
статус видання не лишає рекламодавця 
сумнівів при виборі носія інформації для його 
рекламної кампанії.

ОРІЄНТИРИ.
Кожен номер журналу надає читачу можливість 
не тільки бути в мейнстримі ринку нерухомості, 
але також переймати досвід провідних українських 
і зарубіжних компаній, знайомитися з актуальними 
тенденціями, передовими технологіями, видатними 
проєктами.

Періодичність: щомісяця
Формат: журнальний (210x297), друкована та електронна версії
Обсяг: 68 сторінок
Тираж: 5000 екземплярів
Охоплення: 120 000
Розповсюдження: Україна, зарубіжні ринки

МЕДІАПРОЄКТ «COMMERCIAL PROPERTY / 
ВСЕ ПРО РИНОК КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ» — 
ЄДИНЕ B2B-ВИДАННЯ ПРО РИНОК 
НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ



ПРИКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

2/1 сторінки
420х297 мм

1/3 сторінки
181х83 мм

«Клапан» на обкладинці 
75х297 мм

«Французька обкладинка»
415х297 мм

«Обгортка»
440х105 мм

«Стікер» на обкладинці
52х40 мм

1/1 сторінки
210х297 мм

1/3 сторінки
70х297 мм

1/2 сторінки
181х125 мм

1/6 сторінки
87х83 мм

1/2 сторінки
100х297 мм

Брендування статті
420х35 мм

1/2 сторінки
97х258 мм

РЕКЛАМА НА ОБКЛАДИНЦІ



НАМ ДОВІРЯЮТЬ



ПЕРЕВАГИ РЕКЛАМИ
В COMMERCIAL PROPERTY

«АМТТ»
«Антіка»
БЦ ECO Tower
БЦ Horizon Offi  ce Towers
БЦ Silver Breeze
«Глідз Україна»
«Данфосс ТОВ»
«Датагруп»
МФК Gulliver
«НЕСТ»
«Нова Лайт»
«Рустлер Нерухомість Сервіс»
ТАМ «А.Пашенько»
ТРЦ «Рів’єра»
ТРЦ КОМОD
ТЦ GLOBUS
ТЦ Gorodok Gallery
Advansys
Alef Estate
Aloft Kiev
Alterra Group
archimatika
Arricano Real Estate
Arzinger
Baumit
CITYHOTEL
Colliers International (Україна)
Cushman & Wakefi eld
DEOL Partners
Design Hub International
DIM group
Martin’s
OKIN Facility
Premier Hotels & Resorts
Radisson Hotels & Resorts
SAGA Development
TRK Engineering
UTG
Vororpay Construction
7CI Group і багато інших.

СЕРЕД НАШИХ 
РЕКЛАМОДАВЦІВ:

■ Commercial Property — єдине видання в Україні, 
що об’єднує на своїх сторінках девелоперів, 
консультантів, архітекторів, містобудівників 
і безпосередніх споживачів комерційної 
нерухомості.

■ Реклама на сторінках видання забезпечує 
увагу з боку київських і регіональних компаній, 
а також іноземних учасників ринку.

■ Читацька аудиторія видання — всі decision 
makers ринку нерухомості України.  

■ Видання охоплює аудиторію з високим статусом 
і доходами.

■ Видання європейського рівня, імідж якого 
передається і рекламодавцю.

■ Пропонується широкий спектр рекламних 
можливостей.



ПЕРЕВАГИ ПЕРЕДПЛАТИ
НА COMMERCIAL PROPERTY

Среди наших
подписчиков:

■ Найактуальніша інформація про події ринку 
комерційної нерухомості — щомісяця на Вашому 
робочому столі.

■ Ексклюзивні інтерв’ю з провідними гравцями 
українського та міжнародного ринків 
нерухомості.

■ Широкі можливості для аналізу тенденцій ринку.

■ Можливість розширити інформацію про своїх 
конкурентів і партнерів, про їхні проєкти 
та об’єкти.

■ Отримання спеціальних додаткових переваг 
для передплатників журналу, серед яких:
1) безкоштовний абонемент на доступ 

до онлайн-архіву журналу, в якому 
Ви знайдете всі статті видання в зручному 
електронному форматі;

2) можливість отримання «Гіда по українському 
ринку нерухомості/ 
Guide to Ukrainian Real Estate Market».

АУДИТОРІЯ:
■ Девелоперські та керуючі компанії, інвестори
■ Консалтингові компанії
■ Архітектори, проєктувальники, дизайнери
■ Будівельні компанії
■ Постачальники та виробники
■ Ритейл-оператори
■ Інші.

«Альтіс-Холдинг»
«Амстор»
«Астра Київ»
«БІП-ПМ»
«Будхаус»
«ГЛД-Інвест-Україна»
«Дельта Проектконсалт 
Україна»
ЕБРР
«ІнвестХаус»
«IНОР»
«Ковальська-Житлосервіс»
«Мандарин Плаза»
«МЛП-Чайка»
МФК Gulliver
«Основа-Солсіф»
«Проконсул»
«Рустлер Нерухомість Сервіс»
«Сен-Гобен» 
«СІТРАС Україна»
«ТММ»
ТРЦ «Універмаг «Україна»
«ЕСТА Холдинг»
Alef Estate
Alfa Bank
Amstar Europe
Arricano Real Estate
City One Development
Colliers International (Україна)
Concorde Capital
Dragon Capital
Ecodevelop
HSG Facility Management
Geberit
KAN Development
KFC
LC Waikiki
MERX
Porsche Ukraine
Prime Business Group
Rauta Group
Salateira
Stolitsa Group
Ukrainian Development Partners
Vertex Hotel Group
та багато інших.

СЕРЕД НАШИХ 
ПЕРЕДПЛАТНИКІВ:



КОНЦЕПЦIЯ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

«ГІД ПО УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ/ 
GUIDE TO UKRAINIAN REAL ESTATE MARKET»

Періодичність: раз на рік (лютий)
Формат: журнальний (163х235), друкована та електронна версії 
Обсяг: 160 сторінок
Тираж: 10 000 примірників
Охоплення: 200 000
Мова: російська, англійська
Географія: Україна, зарубіжні ринки
ЦА: топ- і мідл-менеджмент 

ІДЕЯ.
Основна ідея даного проєкту — висвітлення всіх секторів 
ринку нерухомості, презентація портретів провідних 
компаній України на вітчизняній і міжнародній арені. 

МОЖЛИВОСТІ.
«Гiд» надає українським компаніям додаткові можливості 
презентувати себе на вітчизняному та міжнародному 
ринках, демонструє перспективи українського 
ринку нерухомості та готовність його представників 
співпрацювати з зарубіжними колегами, обмінюватися 
досвідом, пропонувати конкурентоспроможний 
європейський продукт.

ЦІЛІСНІСТЬ.
Проєкт щорічно пропонує читачу інформацію про ринок 
нерухомості України в цілому: економічні показники, 
обсяг інвестицій, темпи розвитку, тенденції, обсяги 
за сегментами, інвестиційні угоди, основні земельні 
та законодавчі нововведення, портрети основних 
гравців сфери нерухомості країни — українських 
і міжнародних девелоперських, будівельних, інвестиційних, 
консалтингових компаній, ін., а також каталог реалізованих 
і запланованих до реалізації проєктів в Україні — офісних 
і торгових центрів, готелів. Такий формат «Гіда» дозволяє 
українським і міжнародним колегам ознайомитися 
з ринковою ситуацією в Україні, а також з пропозиціями 
основних гравців сегменту нерухомості.

■ Спільно з журналом Commercial Property — передплата 
та іменна персональна розсилка серед українських й іноземних 
компаній, що працюють на ринку нерухомості України.

■ На українських та міжнародних заходах, що проводяться 
на території України (конференції, форуми, виставки).

■ На власних профільних заходах від Commercial Property.
■ На провідних міжнародних виставках в області нерухомості:

MIPIM (Канни, Франція)
MAPIC (Канни, Франція).

■ Серед членів ділових спільнот — Європейської Бізнес Асоціації 
та Американської торговельної палати в Україні.



РЕКЛАМНІ МОЖЛИВОСТІ

РОЗДІЛ «КОМПАНІЇ» РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ»



СOMMERCIAL PROPERTY 
ONLINE

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE −
COMMERCIAL PROPERTY 
MAGAZINE UKRAINE

TELEGRAM

B Е Б
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КОНЦЕПЦІЯ

ПОРТАЛ З КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
COMMERCIAL PROPERTY ONLINE — 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ПРО РИНОК 
НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

ОПЕРАТИВНІСТЬ.
Однією з переваг Commercial Property Online 
є своєчасний, якісно підібраний новинний 
та аналітичний матеріал. 

ОХОПЛЕННЯ.
Commercial Property Online — унікальний 
інформаційний майданчик, що об’єднує як фахівців 
ринку нерухомості, так і кінцевих споживачів. 
Завдяки широкому територіальному охопленню 
мережі Інтернет читацька аудиторія Commercial 
Property Online покриває велику кількість 
потенційних клієнтів і надає рекламодавцям цілий 
ряд додаткових рекламних можливостей.

ФОКУС.
Завдяки пошуковій системі порталу читач отримує 
всю необхідну інформацію про ринок нерухомості 
України, його гравців, об’єкти та заплановані 
до реалізації проєкти, витративши мінімум часу 
та зусиль на її пошук. 

Понад 16 000 
унікальних відвідувачів 
за місяць

WWW.COMMERCIALPROPERTY.UA

■ Охоплення цільової аудиторії за допомогою Інтернету, кількість користувачів 
якого в Україні щорічно зростає, тобто комплексний підхід до проведення 
рекламної кампанії за допомогою cross-media-рішень.

■ Висока ефективність оголошень в рубриці «Оренда/Продаж».
■ Якісна робота з основними пошуковими системами забезпечує максимально 

ефективний пошук Порталу в Інтернеті, а, значить, і найкращий пошук 
інформації про продукцію, послуги або компанію-рекламодавця.

■ Розширення цільової аудиторії за рахунок широкого територіального покриття 
мережі Інтернет.

ПЕРЕВАГИ 
ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦІВ

Понад 52 000 
переглядів сторінок 
за місяць



РЕКЛАМНІ МОЖЛИВОСТІ ПОРТАЛУ

№ Формат      Розмір
        (ширина х висота, Pxl) 

1 XXL-банер      960 х 120

2 Банер       200 х 120

3 Інтерв’ю/авторський блог    до 4000 символів

4 Розміщення новини     до 1500 символів

5 Розміщення інформації в «Каталозі компаній»  до 300 символів

6 Оголошення про оренду/продаж об’єкта  до 600 символів



СТРІЧКА ІНТЕРВ’Ю/АВТОРСЬКИЙ БЛОГ

БАНЕРИ

РЕКЛАМНІ МОЖЛИВОСТІ ПОРТАЛУ



КОНЦЕПЦІЯ

СВОЄЧАСНІСТЬ. АКТУАЛЬНІСТЬ.
Сторінки Commercial Property в соціальних 
мережах Facebook та Instagram і Telegram-канал 
видання допоможуть Вам завжди бути в центрі 
новин ринку нерухомості України та світу, 
першими дізнаватися інформацію про події 
в цій галузі та суміжних сегментах, публікаціях 
в журналі, мати швидкий доступ до порталу 
Commercial Property Online і користуватися всіма 
його можливостями.

COMMUNITY.
Мета Commercial Property — створення спільноти 
ринку нерухомості України за допомогою своїх 
медіапроєктів, заходів, а також таких інструментів, 
як соціальні мережі. Запрошуємо приєднатися 
до Commercial Property в Facebook, Instagram, 
Telegram, а також в YouTube!

COMMERCIAL PROPERTY 
В FACEBOOK, INSTAGRAM, 
YOUTUBE, TELEGRAM

Commercial Property в Facebook

Commercial Property в Instagram

YouTube-канал Commercial Property Magazine Ukraine

Telegram-канал Commercial Property



МІЖНАРОДНИЙ 
АРХІТЕКТУРНИЙ ФОРУM

CP SCHOOL

CP AWARDS 

INTERIORS’

CP ROUND TABLE

З А Х О Д И
OPEN MIND CONFERENCE

CP RETAIL 

ФОРУМ «ЕКО- 
Й ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
У НЕРУХОМОСТІ» 

ФОРУМ З БУДІВНИЦТВА 
Й ІНЖИНІРИНГУ

MEDIA KIT 2019



СP SCHOOL

АНОНС

КОНЦЕПЦІЯ

ПРОФЕСІЙНА АУДИТОРІЯ.
CP School орієнтована на представників ринку 
нерухомості з метою надання теоретичних і практичних 
знань як з вузькоспеціалізованих напрямках, 
так і комплексно з девелопменту нерухомості від А до Я. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ.
Платформа створена для знайомства з тенденціями 
ринку нерухомості, кращим локальним і зарубіжним 
досвідом, для надання нових знань та ідей, які необхідні 
для вирішення робочих завдань і сприяють підвищенню 
ефективності та адаптації під цілі проєкту та бізнесу, 
під нові тренди на ринку.

БАГАТОФОРМАТНІСТЬ.
В рамках школи пропонуються різні освітні формати: 
майстер-класи та семінари, короткострокові курси 
й інтенсиви, довгострокові програми з девелопменту, 
проперті-тури та бізнес-поїздки. В майбутньому 
планується запуск онлайн-програм. Завдяки цьому 
кожен може знайти той формат, який відповідає 
його спеціалізації та цілям — отримання нових знань 
і навичок, підвищення кваліфікації, професійне зростання 
та просування по кар’єрних сходах.

Найближчий курс — «Девелопмент нерухомості», 
вересень 2019 — січень 2020 року. Деталі та реєстрація 
за телефоном: +38 (044) 592 12 29.

www.school.commercialproperty.ua



МІЖНАРОДНИЙ 
АРХІТЕКТУРНИЙ 
ФОРУМ

www.architecturedesign.com.ua

ІННОВАЦІЇ.
Місією Міжнародного архітектурного форуму 
є поширення передової архітектурної думки 
серед українських професіоналів.

ВЗАЄМОДІЯ.
Міжнародний архітектурний форум — 
це платформа для спілкування та налагодження 
партнерських стосунків між українськими 
та міжнародними компаніями.

ВПЛИВ.
Основні завдання форуму — демонстрація 
передових тенденцій у сучасній архітектурі, 
знайомство архітекторів України з їх 
міжнародними колегами, обмін досвідом, 
ознайомлення професіоналів сфери 
нерухомості України з досягненнями 
архітектурної та дизайнерської майстерності, 
роботами українських і міжнародних 
архітекторів.

КОНЦЕПЦIЯ

АНОНС

VIII Міжнародний архітектурний форум відбудеться 
у вересні 2019 року в Києві. Стежте за анонсами на 
офіційному сайті заходу. З питань участі та співпраці: 
+38 (044) 592 12 29.



НАЦІОНАЛЬНА 
ПРЕМІЯ
В ГАЛУЗІ 
НЕРУХОМОСТІ 
УКРАЇНИ CP AWARDS

КОНЦЕПЦIЯ

ІДЕОЛОГІЯ.
Національна Премія CP AWARDS — професійна 
премія, що вручається за досягнення 
в галузі нерухомості України. Об’єктивність 
і неупередженість є загальновизнаними 
достоїнствами видання Commercial Property. 
Ці ж якості притаманні й Премії CP AWARDS, 
дотримання яких гарантується компетентним 
і високопрофесійним міжнародним журі конкурсу, 
а також Незалежним аудитором Премії. 

ЄДНІСТЬ.
Основні завдання Премії — створення community 
ринку нерухомості України, надання можливості 
неформального та відкритого спілкування всіх 
гравців ринку на заходах Премії, підвищення 
інвестиційної привабливості та прозорості ринку 
нерухомості України.

ГАЛА-PARTY.
Церемонія нагородження CP AWARDS — 
центральний світський захід ринку нерухомості 
України.

www.cp-awards.com.ua

АНОНС

Прийом заявок на участь в CP AWARDS 2020 вже 
стартував! Деталі на офіційному сайті Премії.
Для зв’язку з організаторами: +38 (044) 592 12 29.



OPEN MIND 
CONFERENCE КОНЦЕПЦIЯ

ОБГОВОРЕННЯ. АНАЛІЗ. 
ПЕРСПЕКТИВИ.
Open Mind Conference — центральний захід, що об’єднує 
на одному майданчику decision makers ринку нерухомості 
та суміжних сегментів з метою проаналізувати 
актуальну ситуацію в галузі, дізнатися настрої 
та бачення її ключових компаній і персон, обговорити 
питання, що стосуються інвестиційної привабливості 
різних секторів нерухомості Києва й України в цілому, 
визначити вектори інвестицій та напрямки розвитку 
девелоперського бізнесу. 

ДІЛОВИЙ НЕТВОРКІНГ.
Захід розрахований на ключових осіб — представників 
інвестиційних та девелоперських компаній, представників 
замовників, власників бізнесу й нерухомості, банківських 
установ і фондів, галузевих агентств і спільнот, 
юридичних, страхових і консалтингових компаній та інших 
експертів. Це платформа не тільки для обговорення 
найбільш актуальних питань, що стосуються 
інвестиційних можливостей сфери нерухомості, 
але й, звичайно, для нетворкінгу та налагодження 
ділових контактів.

www.commercialproperty.ua АНОНС

Найближчий захід — Open Mind Conference 2020 
(лютий, Київ). Стежте за анонсами на офіційному 
сайті організатора  — Commercial Property. 



CP ROUND TABLE

КОНЦЕПЦIЯ

ФОКУС.
CP ROUND TABLE від журналу Commercial Property — 
динамічний формат спілкування з експертами, дискусійна 
платформа для найбільш цікавих й актуальних тем 
і питань, якими живе сучасний ринок нерухомості України. 
Це майданчик невеликого формату для обмеженого 
кола учасників. До дискусії в рамках CP ROUND TABLE 
запрошуються фахівці високого рівня, професіонали 
в певній сфері, представники конкуруючих компаній, 
які в одному місці можуть висловити думки та дати 
непідготовлені відповіді на питання модератора. 

АЛЬТЕРНАТИВА.
У рамках круглих столів, які проводяться виданням 
Commercial Property з 2010 року, піднімаються різні теми, 
що охоплюють не тільки ринок комерційної нерухомості, 
а й інші сегменти та ніші. Підсумки зустрічей — цікаві 
думки, вагомі аргументи, альтернативні пропозиції та 
просто важлива інформація — висвітлюються на сторінках 
Commercial Property та інших медіапроєктах видання.

www.commercialproperty.ua



INTERIORS’ – МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
З ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ

ОБ’ЄДНАННЯ.
INTERIORS’ проводиться в рамках проєкту Architecture 
& Design Forum, який включає вже відомий на ринку 
України та за кордоном Міжнародний архітектурний 
форум. Мета INTERIORS’ — створити В2В-майданчик 
для знайомства гравців українського ринку 
нерухомості та суміжних сегментів із закордонними 
колегами, налагодження партнерських взаємовідносин. 
Аудиторія заходу — представники українських 
і зарубіжних архітектурних і дизайнерських бюро, 
девелоперських, консалтингових і керуючих компаній, 
готельних операторів, ресторатори, розробники, 
виробники та постачальники рішень для інтер’єру, ін.

ЗНАННЯ. РОЗВИТОК.
Завдання INTERIORS’ — демонстрація сучасних 
тенденцій і передових технологій у дизайні об’єктів 
комерційної та житлової нерухомості; ознайомлення 
професіоналів ринку з досягненнями дизайнерської 
майстерності, кращими роботами українських 
і зарубіжних колег, обмін досвідом; створення 
дискусійного майданчика для обговорення чинників, 
що визначають розвиток й ефективність дизайну 
для бізнесу та кінцевого користувача.

www.architecturedesign.com.ua

КОНЦЕПЦІЯ



ФОРУМ З ТОРГОВОЇ НЕРУХОМОСТІ 
ТА РИТЕЙЛУ CP RETAIL

ПЕРСПЕКТИВИ.
Метою Форуму є обговорення та визначення 
найбільш ефективних напрямків й інструментів 
взаємодії гравців ринку торговельної нерухомості 
та ритейлу, ознайомлення з прикладами 
та практичними кейсами підвищення ефективності 
ведення ритейл-бізнесу від зарубіжних експертів.

АКТУАЛЬНІСТЬ.
У рамках Форуму піднімаються тільки актуальні 
теми, покликані обговорити та вирішити найбільш 
актуальні проблемні питання у відносинах орендарів 
й орендодавців з метою їх подальшої плідної 
співпраці, а також пропонуються рішення в сфері 
торговельної нерухомості та ритейлу, які вже втілені 
в життя і довели свою ефективність.

ПРАКТИКА.
Програма Форуму включає презентації, доповіді 
та практичні кейси експертів ринку торговельної 
нерухомості та ритейлу, а також дискусійні панелі 
з учасниками та експертами Форуму.

www.commercialproperty.ua

КОНЦЕПЦІЯ



ФОРУМ «ЕКО- Й ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
У НЕРУХОМОСТІ: ТРЕНД У СВІТІ, НОВІ 
СТАНДАРТИ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ»

www.commercialproperty.ua

КОНЦЕПЦІЯ

ТЕНДЕНЦІЇ. ТЕХНОЛОГІЇ.
Сучасні реалії та світові тенденції диктують гравцям ринку 
нерухомості України нові тренди в реалізації проєктів, одні 
з яких — екологічність, стійкість й енергоефективність. Метою 
Форуму є обговорення найбільш актуальних питань з еко- 
й енергоефективності в нерухомості, що стосуються екологічної 
свідомості учасників будівельного ринку України, технічних 
аспектів і проблем впровадження екотехнологій, участі держави 
в розвитку напрямку екобудівництва в Україні, міжнародних 
стандартів і практик «зеленого» будівництва, ін.

СПІВРОБІТНИЦТВО.
Форум є майданчиком для зустрічі та налагодження 
співпраці гравців ринку нерухомості в рамках реалізації 
еко- й енергоефективних проєктів. Аудиторія та спікери 
Форуму — представники органів влади, галузевих організацій, 
українських і зарубіжних гравців ринку нерухомості: 
девелоперські та будівельні компанії, консалтингові 
компанії, архітектурні бюро, проєктні організації, виробники 
та постачальники будівельних матеріалів, інженерного 
обладнання, еко- й енергоефективних рішень для об’єктів 
комерційної та житлової нерухомості, а також представники 
юридичних фірм, ін.



ФОРУМ З БУДІВНИЦТВА 
Й ІНЖИНІРИНГУ

www.commercialproperty.ua

КОНЦЕПЦІЯ

ВЗАЄМОДІЯ.
Форум є майданчиком для обміну практичними знаннями 
та досвідом, досягненнями та напрацюваннями всіх 
учасників девелоперського процесу, підтримки існуючих 
і налагодження нових бізнес-контактів. Аудиторія 
Форуму — представники будівельних і девелоперських 
компаній, проєктних організацій, інжинірингових 
і консалтингових компаній, архітектурних бюро, 
виробників і постачальників будівельних матеріалів, 
інженерного обладнання, еко- й енергоефективних 
рішень для об’єктів комерційної та житлової нерухомості, 
а також представників юридичних фірм, галузевих 
організацій, ін.

ЕФЕКТИВНІСТЬ. ПОТЕНЦІАЛ.
Мета Форуму — надати учасникам девелоперського 
процесу максимально практичну та корисну 
інформацію для застосування в роботі над проєктами 
нерухомості, яка допоможе в реалізації якісних будівель, 
що відповідають сучасним вимогам, актуальним 
і перспективним тенденціям, а також у вирішенні 
поставлених завдань на різних етапах життєвого циклу 
об’єктів нерухомості.



НАС БАЧАТЬ На виставках, конференціях, форумах, 
круглих столах, в Інтернет-просторі

У ролі організаторів, 
модераторівНАС СЛУХАЮТЬ

На основних українських і зарубіжних 
спеціалізованих заходахНАС ПОМІЧАЮТЬ
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