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Основна ідея Фестивалю будівельного сервісу у
розділі ПОКРІВЛЯ полягає у тому, щоб зібрати в
одному просторі усі інтереси цільової аудиторії:
широкий вибір металообробного обладнання з
можливістю його застосування, демонстрацію
інноваційних технологій, технічних підходів та
основних технологічних вузлів, різновиди сучасних
покрівельних матеріалів та їх комбінації за
допомогою низки тематичних семінарів, майстер-
класів та змагань.

Ми збираємо відомих майстрів-покрівельників зі
всієї України та ближнього зарубіжжя з метою
презентації своєї майстерності, обміну досвідом,
надання професійних консультацій та організації
якісних комунікацій між компаніями-виробниками,
постачальниками покрівельних матеріалів, виробів,
аксесуарів, виконавцями покрівельних робіт та
потенційними замовниками.

Такий підхід підвищує ефективність участі у
виставці для експонентів розділу «Покрівля» та
допомагає їм більш якісно презентувати свої товари
та послуги саме серед професійної цільової
аудиторії.



На спеціально обладнаному демонстраційними
стендами (для шоу-монтажів покрівлі) майданчику,
учасники Фестивалю протягом чотирьох днів за
складеною програмою демонструють свої матеріали.
У режимі реального часу відбуваються виготовлення
та монтажі елементів покрівлі, покрівельних
«пирогів», фасадних вікон, складних технологічних
вузлів з застосуванням широкого асортименту
инструментів та верстатів.

Цього року ми намагаємось розширити
«географію» покрівельних матеріалів, включаючи до
програми Фестивалю не тільки різні види покрівлі, а
й демонстрацію можливих комбінацій матеріалів.
Крім того, у відвідувачів Фестивалю буде можливість
поспілкуватися з найкращими майстрами-
покрівельниками, отримати консультації та взяти
участь у майстер-класах.

Учасники та відвідувачі Фестивалю мають
унікальну можливість прийняти участь у розіграші
дороговартісного ЛИСТОЗГИНА та професійного
інструмента (умови участі та правила визначення
переможця озвучені на сайті партнера по організації
Фестивалю будівельного сервісу КВЕРБ).
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Аудиторією Фестивалю покрівельного сервісу
розділу ПОКРІВЛЯ є:

o Компанії-виробники та постачальники
покрівельних матеріалів, виробів, аксесуарів та
металообробних верстатів.

o Бригади покрівельників та майстри-
покрівельники різних ступенів кваліфікації

o Будівельні організації та прораби

o Архітектори та проектні організації

o Кінцевий покупець матеріалів та потенційний
замовник покрівлі
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ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

В Фестивалі будівельного сервісу розділу
покрівля можуть взяти участь:

o З демонстраційним стендом для проведення
презентацій та шоу-монтажів ‒ компанії-виробники
та постачальники всіх видів покрівельних
матеріалів, супутніх матеріалів, аксесуарів, виробів
для покрівлі при умові стендової участі у виставці
InterBuildExpo 2020. Для компаній-експонентів
участь у Фестивалі входить у вартість участі у
виставці. Програму презентацій треба погодити з
організаторами.

o Експоненти виставки InterBuildExpo 2020 можуть
надати різні види покрівельних матеріалів для
шоу-монтажів на партнерських умовах, які
обговорюються з організаторами індивідуально.

o Офіційний партнер по організації Фестивалю ‒
компанія Кверб, забезпечує усім необхідним
станкопарком робочі місця майстрів-
покрівельників та лекторів майстер-класів і
семінарів.
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