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2006: перший виклик



2009: перша консолідація ринку 



https://www.youtube.com/watch?v=hef4F9Hqf9Y

Продовження успішної історії

https://www.youtube.com/watch?v=hef4F9Hqf9Y


2011: від конкурентів до партнерів



Туристичні продукти Львова



Нові об’єкти: стадіон Арена 



Нові об’єкти: аеропорт 



Розвиток нових рейсів: 
співпраця міста та аеропорту 



Євро 2012: найпривітніше із 
українських приймаючих міст



Lviv Convention Bureau

Платформа для співпраці влади та

бізнес сектору у сфері маркетингу, яка

спрямована на спільну промоцію
Львова як привабливого міста для
проведення зустрічей, конференцій та
інших заходів

Утворене у кінці 2013 року як       окремий
підрозділ Львівської міської ради (ЛКП)

Перше Конференц-Бюро в Україні



Індустрія ділової гостинності
MICE >  Meetings Incentives Conventions Exhibitions

 Конференц індустрія це важливий сектор економіки міст

 Конференц делегати витрачають більше коштів та проводять
більше днів у порівнянні з туристами

 Приклад: Учасники конференцій у Берліні затрачають у 4.5 разів  
більше ніж туристи, EUR 230 vs EUR 50 в день

 Делегати міжнародних конференцій витрачають більше

 Забезпечує круглорічну активність та не має чітко вираженої
сезонності

 Несе з собою знання та експертизу, має великий вплив на
розвиток інших галузей економіки

 Створює постійні робочі місця

 Конференц туризм сприяє оновленню міст



Перше Convention Bureau у світі

• Детройт, США (1896)

• Клівленд (1904)

• Лос-Анджелес (1910)

1914 – DMAI 

• Відень (1969)



Віденське Конференц-Бюро 

 Засноване у 1969 р. - 48 років праці та інвестицій

 EUR 2.5 млн річний бюджет бюро

 EUR 1.3 млн на маркетинг

 200 років Віденському Конгресу

(з жовтня 1814 по червень 1815)

 найбільший ярмарок в історії 

 три  виставки присвячені  цій події у 2015 р.



Напрямки 
роботи

Продажі та 
маркетинг 

Промоція
Міське 

середовище 
Інфраструктура 















400 осіб*5 днів*120 
USD*27,5=

6 600 000 UAH

Міжнародний медичний конгрес
Annual EHS Monothematic Conference 

on the state of art in hernia repair

9-11 вересня, 500 учасників 





Програма

«Львів науковий» 



Нагородження переможців конкурсу 
«Премія Львівської міської ради талановитим вченим»

2016 року отримано — 23 заявки,  2017 року отримано — 53 заявок



 В 90-х через конфлікт на Балканах Сербія отримала негативні 
наслідки для конференц індустрії і почала з нуля в 2000 році 

 Національне Конференц Бюро було створено у 2007 році для 
втілення плану виходу країни на міжнародну арену 

 Результат: 247% ріст Міжнародних конференцій асоціацій за 6 
років (ICCA)

 Ключ до успіху Сербії: загально- національна стратегія, 
багаторічні інвестиції в  інфраструктуру та промоцію, навчання  

персоналу  конференц бюро

Переваги  MICE

СЕРБІЯ ЯК ПРИКЛАД УСПІХУ








