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ДЛЯ ГОТЕЛІВ, РЕСТОРАНІВ І БАРІВ



У 2020 році, вже в дев’яте, INTERIOR MEBEL підтвердила, що є однією з 
головних подій інтер’єрного ринку України. У виставці взяли участь провідні 
європейські виробники меблів, престижні бренди і меблеві шоу-руми, які 
представили актуальні новинки і тенденції в сфері дизайну інтер’єру.

Список учасників склали 211 компаній-експонентів з Італії, Німеччини, 
Нідерландів, Іспанії, Швеції, Норвегії, Чехії, США та інших країн світу, серед 
яких безліч відомих торгових марок меблів, освітлення, декору, сантехніки та 
кераміки.

Висока відвідуваність виставки дизайнерами, архітекторами і 
платоспроможними покупцями (15.311 відвідувачів у 2020 році) не тільки з 
Києва, а й з регіонів України, робить INTERIOR MEBEL ідеальною платформою 
для компаній, що бажають посилити свою присутність на ринку.
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На виставці INTERIOR MEBEL 2022, лідери ринку продемонструють 
найширший спектр інтер’єрних рішень в сегменті HORECA для 
професійної аудиторії, девелоперів і топ-менеджерів готельного та 
ресторанного бізнесу.

HORECA DESIGN запропонує нові концепції, а також інноваційні рішення 
для дизайну приміщень і навколишнього середовища, наповнені 
гостинністю і відповідні сучасному стилю життя.

HORECA DESIGN - 

ОСОБЛИВИЙ АКЦЕНТ НА 

КОМПЛЕКТАЦІЇ ГОТЕЛІВ, 

РЕСТОРАНІВ І БАРІВ

ОНЛАЙН-КАТАЛОГ ВИСТАВКИ: 
www.interior-mebelkiev.com

https://interior-mebelkiev.com/ua/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-ua/


Постійні відвідувачі виставки, професіонали світу дизайну і 
архітектури, зможуть розширити сферу своїх знань завдяки 
насиченій програмі заходів на виставці INTERIOR MEBEL.

Захоплюючі лекції, майстер-класи та панельні дискусії, які 
проведуть відомі в усьому світі архітектори і дизайнери, будуть 
проходити в унікальному дизайнерському середовищі - Аудиторіум. 
Це не тільки сучасний навчальний центр, але також особливий 
простір, створений в колаборації провідних дизайнерів України і 
європейських партнерів виставки.

ВИСТАВКА INTERIOR MEBEL 2022 БУДЕ НАСИЧЕНА 

АКТУАЛЬНИМИ МАЙСТЕР-КЛАСАМИ, КОНФЕРЕНЦІЯМИ, 

ПАНЕЛЬНИМИ ДИСКУСІЯМИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА 

ІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО 

УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ 
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