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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



Євро 2012: найпривітніше із 
українських приймаючих міст



Нові об’єкти: стадіон Арена 



Нові об’єкти: аеропорт 



Розвиток нових рейсів: 
співпраця міста та аеропорту 



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



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.



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

 Міжнародні конгреси, конференції та з’їзди асоціацій 

нараховують 74% від загального обороту МІСЕ індустрії



Індустрія ділової гостинності
Як конференц-бюро представляє цілу індустрію

Конференц-центри: Місцевий та національний уряди:
 Cпівпраця з 

конференц-бюро 
по продажу 

 Підтримує конференц-ринок через 
інвестиції в устаткуванняКонференц-центри Уряд

Початкові (основні) 
послуги надані для 
конференції

Фінансова підтримка конференц-бюро
Угоди
Підтримка логістики та безпеки
Дозволи на особливі заходи










Кейтеринг події

Місцеві приймаючі комітети:Місцеві 
приймаючі 
комітети







Видає офіційне запрошення групі, що 
організовує зустріч
Працює з конференц-бюро під час 
підготовки заявки
Планує соціальні програми під час 
події

Готелі Конференц-бюро

Готелі:



Забезпечення кімнат на 
заявку 
Банкети та кейтеринг Унікальні ролі конференц-бюро:

Компанії з 
менеджменту 
дестинацій

Професійні 
організатори 
конференцій (ПОКи)




Єдиний дозвільний офіс
Представляє цілу дестинацію перед замовниками 
конференц-послуг

 Досліджує потенційні конгреси, організовує огляди 
місць та готує заявки на проведення конференцій

Підтримує розвиток виставок
Відвідування та промоція на заходах 
Розвиток та координація індустрії

ПОКи:











Наземні перевезення
Логістика
Організація турів та 
мотиваційних поїздок перед та 
після події

Контракт з організатором подій
Керує логістикою на місці – готельні 
кімнати, реєстрація, розміщення, 
місцевий транспорт, спонсори, 
підготовка до зустрічі, домволеності по 
соціальній програмі, розваги, і т.і.

Опитування клієнтів
єдиноголосно стверджують, що
вони оберуть дестинації, де 
можуть працювати з конференц-
бюро, аніж ті, де його нема

Ключові гравці у маркетингу конференцій
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Чим насправді є конференц-індустрія
Різниця між діловим та відпочинковим туризмом 

Конференц-туризм відрізняється від відпочинкового метою візиту, decision makers, надавачами                                

послуг, маркетинговими підходами тощо, та вимагає чіткої стратегії по залученню ділових подій.

• Бізнес співпраця та обмін інформацією

• Навчання та підвищення кваліфікації

• Ділові контакти

• Стан національної економіки
• Якість МІСЕ-інфраструктури, такої як 
конгрес-центри та бізнес- готелі
• Цінова та транспортна доступність

• Meeting Planners/AMC

• Професійні організатори конференцій/виставок 

• Асоціації та корпорації

• ПОКи/DMC/event компанії

• Надавачі залів/виставкових площ

• Конгрес-центри

• Тендерна процедура за міжнародні
конференції та виставки

• Лобіювання через урядові та торгові місії

• Прямі продажі асоціаціям та корпораціям

Відпочинковий туризм Конференц-індустрія

Ключові
фактори

Мета візиту

Хто приймає
рішення

Надавачі
послуг

Маркетинговий
підхід

• Відпочинок та розваги
• Дослідження нових територій та пізнання
нових культур

• Доступність
• Унікальність дестинації та культури

• Наявність видів відпочинку

• Індивідуальні туристи

• Туристичні оператори

• Туристичні агенти

• Туристичні оператори/агенти/компанії

• Готелі

• Авіалінії

• Донесення повідомлення до кінцевого
споживача

• Туристичні пакети через туристичних
операторів та агентів



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 





Нагородження переможців конкурсу 
«Премія Львівської міської ради талановитим вченим»

2016 року отримано — 57 заявки,  2017 року отримано — 98 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







Кількість зустрічей у Європі по роках,
2012-2017 роки

Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Europe 6,864 6,932 7,091 6,892 6,540 6,725 41,044

Worldwide 12,729 12,952 13,061 12,786 12,212 12,852 76,852




