
BABY EXPO 2019 STARTUP ZONE 
БІЗНЕС-ІНТЕНСИВ  
 
26-28 березня 2019 
Програма триденного інтенсиву орієнтована на представників середнього та малого бізнесу, дистриб’юторів, 
представників сфери рітейлу, інтернет-магазинів, консалтингових компаній та споживачів дитячих товарів.  
Протягом трьох днів у startup зоні для вас збиратимуться фахівці, що ділитимуться досвідом з масштабування 
власного бізнесу, розвитку бренду та продукту, вірного вибору між красою та модою і технологіями виробництва, 
підходом до розвитку продажів «складних» товарів та послуг. 
 
ДЕ? STARTUP ZONE / Київ., Броварський проспект, 15,  Міжнародний Виставковий Центр 
 

ПРОГРАМА 
 
26 березня 
ЗРОСТАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕСУ. 

 
10:00 – 14:00  
 
Реєстрація:  10:00 – 14:00 
 
РОЗГЛЯДАЄМО ПИТАННЯ: 

 Як масштабувати свій бізнес?  

 Які особливості компаній-лідерів?  

 Як подолати «шаблонність» бренду?  

 Як створювати продукти-бестселери?  
 Як виділити товар чи послугу з-поміж конкурентів? 

 Що таке системний бізнес? 

 Як масштабувати власну справу? Чи усім це під силу? 
 З чого почати процес систематизації? Які фахівці для цього потрібні? 

 Чи відрізняється стала та системна компанія від стартапу? 
 
СПІКЕРИ: 

 Едуард Ахрамович - серійний підприємець, генеральний продюсер Art Nation 

 Тетяна Степанюк – керівник контент-відділу GeniusMarketing 

 Михайло Зімін - операційний директор "Бізнес-Конструктор" 
 Оксана Стоєцька - засновник та керівник STEM-шкіл INVENTOR та організатор STEM-фестивалю Robotica в 

Україні 

 Яна Матвійчук -  засновниця arena.ua, порталу про бізнес в Україні, член СЕО Клубу, акціонер і ментор 
Young Business Club 
 

14:00 – 14:30  
Перерва. Неформальне спілкування. 

 
14:30 – 17:00  
ПРЕЗЕНТАЦІЯ STARTUР ПРОЕКТІВ –  НОВИХ ПРОДУКТІВ, ТОРГОВИХ МАРОК ТА ПРОЕКТІВ 
 

 "Ранні пташки" Всеукраїнська Асоціація батьків передчасно народжених дітей 
“Ранні пташки”  "Супергерої серед нас: як ти можеш їм допомогти? 

 ТМ "One teeth. Two" 



"Ранній розвиток. Перші іграшки." Виробництво іграшок, прорізувачів для розвитку малюків 

 ТМ "Еко Пупс" 
"ЕКО-тренди XXI ст. Трикотажна гігієна від ТМ ЕКО ПУПС". 

 TM Ridni  
"Масажні килимки-пазли - запорука здорових дитячих ніжок". Презентація компанії "Світ Літньої Людини" 

 ТМ BREZZO 
ТОВ Бреззо - Імпортер дитячих підгузків  

 ТМ RaZbaby (США) 
Новий та інноваційний бренд в Україні –  товари для догляду за немовлятами. 

 ТМ ESPIRO 
Дитячі коляски та автокрісла ESPIRO  - бренд,  що переврений часом!  

 ТМ Kidstar (Easy walker) 
Сучасні дитячі коляски для активних батьків 

 
27 березня 
СТИЛЬНО ТА ЗРУЧНО. ЯК МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ З ВИМОГАМИ ДО 
ФУНКЦІОНАЛУ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ?  
 
10:00 – 12:45   
 
Реєстрація: 10:00  
 
РОЗГЛЯДАЄМО ПИТАННЯ: 

 Що має більший попит: «мода» чи «функціональність»? 

 Дитяча мода — де краса і мода перетинаються з комфортом і турботою про здоров'я?  
 Наскільки сучасні тенденції дитячих товарів комфортні та безпечні?  

 Який обрати підхід до правильної стратегії продажу "красивого" та «правильного» одягу? Чи є 
універсальний рецепт? 

 Чи існують сучасні технології та стандарти виробництва дитячого одягу? Де їх шукати?  
 Світовий досвід. Чи втілюється в Україні? 

 
СПІКЕРИ: 

 Наталія Яриш - директор ТМ "Сварга" - вишитий одяг, український виробник зі своїм поглядом на процес 
розробки моделей. 

 Олена Комашко - директор з розвитку «by Andre TAN» - дизайнерський одяг, мережа фірмових магазинів 
взуття та аксесуарів. 

 Наталія Бойко, власниця ТМ “Viani”, засновниця Школи Дизайну та дитячої моди. 
 

12:45 – 13:15  
Перерва. Неформальне спілкування 
 
13:15 – 17:00  
ПРЕЗЕНТАЦІЯ STARTUР ПРОЕКТІВ –  НОВИХ ПРОДУКТІВ, ТОРГОВИХ МАРОК ТА ПРОЕКТІВ 

 ТМ Newland 
Нові колекції дитячого  одягу таі аксесуарів 

 ТМ Huppa   
Нові колекції верхнього  одягу  для дітей 

 ТМ Be easy 
“Формула якості від TM Be easy - функціональність і комфорт“. Виробництво дитячого верхнього одягу, зимових  і 
демісезонних головних уборів 

 ТМ Sasha  



Компания «Влад» - виробник одягу для дітей віком від 0 до 14 років. 

 ТМ Сvetik  (ФОП Сидорова). 
“Дитяча мода та практичність ». Магазин дитячого та жіночого верхнього одягу 

 
28 березня 
ПРОДАЖІ «СКЛАДНИХ» ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. 
 
10:00 – 14:00  
 
Реєстрація: 10:00 
 
РОЗГЛЯДАМО ПИТАННЯ: 

 Що таке «складні» товари чи послуги? 

 Як сформувати на ринку потребу на товар (послугу)? 

 Як продавати «дорогі» рішення «бідному» населенню? 
 «Безпека передусім», чи існує в Україні регулювання з використання засобів захисту дітей у транспорті? 

 Як конкурувати з вторинним ринком дитячих речей? 
 
СПІКЕРИ: 

 Арсен Алтунян - керівник відділу продажів GeniusMarketing - спільнота інтернет підприємців у СНД. 
 Олександр Коваль - засновник проекту Avtokrisla.com 

 Максим Буланов - керівник продажів компанії "Бізнес-Конструктор" 
 

14:00 – 14:30  
Перерва. Неформальне спілкування 
 
14:30 – 17:00  
ПРЕЗЕНТАЦІЯ STARTUР ПРОЕКТІВ –  НОВИХ ПРОДУКТІВ, ТОРГОВИХ МАРОК ТА ПРОЕКТІВ 

 ТМ BOMBAT GAME 
Авторські настільні ігри в Україні. Переваги настільних ігор з мініатюрами  

 ТМ GOGPS ME 
Дитяча GPS безпека – дитячі годинники GoGPS + інноваційне додаток для смартфонів і ПК GoGPS МО 

 SUPERKIDSBIKE.COM 
Унікальний  дитячий беговел,  що легко трансформується у 3-х колісний велосипед.   

 ТМ ALILO (Польща) 
Розвиваючі інтерактивні іграшки 

 ТМ Fancy Pack (Colorville LLC) 
Переваги використання металевої упаковки для пакування дитячих ігор. Український виробник сувенірної 
упаковки - жерстяних банок і картонних тубусів. 


