
ShymkentBuild

4-ші Оңтүстік Қазақстан 
құрылыс және интерьер көрмесі

Шымкент, Қазақстан

Көрме қорытындысы 
бойынша есептеме

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы



Көрме туралы

Ашылу салтанаты

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

13-15 наурызда Шымкент қаласындағы «Көрме» атты көрме орталығында ShymkentBuild
2018 4-ші Оңтүстік Қазақстан құрылыс және интерьер көрмесі өтті.

Экспозицияны көруіне қатысқандар:
 Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы – Оңтүстік Қазақстан облысы әкімі
 Сауранбаев Нұрлан Ермекұлы - Шымкент қаласының әкімі

Ресми ашылу салтанатында қатысқандар:
 Абубакиров Асқар Бегдаулетұлы - ОҚО Кәсіпкерлер палатасының директоры
 Құрмансеит Батырхан - ОҚО Кәсіпкерлік, индустриялық-инновациялық даму және туризм

басқармасының бастығы
 Гульзана Абдушарипова - «Iteca» компаниясының ОҚО аймақтық жобаларының жетекшісі

ОҚО Ұлттық кәсіпкерлер палатасының директоры Асқар Бегдаулетұлы өзінің құттықтау
сөзінде келесі сәттерді атап өтті:

«Бізге осы бағыттағы жаңа білім қажет. Төртінші рет өткізіліп отырған құрылыс көрмесі
іскерлік көрме болып табылады. Мұнда әр түрлі компаниялар: біздің көрші елдер мен алыс
шетелдерден келген бизнес компаниялар қатысады. Біз 60-тан астам компания көрдік,
олардың ішінде шымкенттік компаниялар да бар. Алаңда ортақ пікірлер талқыланып,
бірлескен жобалар құрылады, өйткені әлі күнге дейін біздің үлкен аймақта бөлімшелері
жоқ компаниялар бар. Оңтүстік Қазақстан облысы Жамбыл, Қызылорда облыстарымен
шекаралас және жақын арада біз үшін Ташкент нарығы да ашылмақ. Оңтүстік Қазақстан
облысы үшін құрылыс саласындағы перспектива өте үлкен».



Келушілер

Лауазымдық мәртебесі

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Бірегей келушілер саны:    978

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Лауазымдық мәртебе

Көрмеге келу мақсаты

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан
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Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Келушілер

Географиясы

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

КЕЛУШІЛЕР ГЕОГРАФИЯСЫ

Келушілердің көпшілігі Қазақстаннан – 964
Көрмеде барлығы 7 елдің өкілдері болды
Қазақстандық келушілердің көпшілігі Оңтүстік Қазақстан облысынан 77,6%
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Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Келушілер

Қызмет саласы

КЕЛУШІЛЕРДІ КОМПАНИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТ ТҮРІ БОЙЫНША БӨЛУ

Бөлшек сауда 48%

Ғимараттар мен құрылыстарды салу 16%

Көтерме сауда 12%

Өндіріс 9%

Дизайн және сәулет 4%

Жобалау және инжиниринг 4%

Жайларды әрлеу және жөндеу 2%

Жол құрылысы 2%

Басқа* 6%

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

* «Басқаны» құрылыс-монтаждау жұмыстары, өндіріс, логистика, инжинирингпен
айналысатын компаниялардың мамандары, содай-ақ БАҚ, оқу орындарының өкілдері
және т.б. таңдады.

76% келушілер ShymkentBuild көрмесіне келу бизнес үшін
маңызды деп санайды



Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Келушілер

Мамандану

Құрылыс материалдары мен құрылымдар 507

Құрылыс жабдықтары мен толымдаушылар 104

Әрлеу материалдары 53

Сумен жабдықтау/суды өңдеу/суды тазарту 34

Жылыту 30

Сантехникалық жабдықтар 29

Есіктер 25

Сорғы жабдықтар 23

Желдету және кондициялау жүйелері 23

Түсқағаздар, қабырға жабындары 20

Керамика және тас 19

Интерьер заттары 19

Терезелер және профильдік жүйелер 18

Жарық және электрика 18

Құралдар мен бекіткіштер 12

Қақпалар және автоматика 11

Басқа 15

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

КЕЛУШІЛЕРДІҢ ӨНДІРІС ЖӘНЕ САУДА БОЙЫНША МАМАНДАНУЫ



Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Келушілер

Қызықтыратын
өнімдер

ӨНІМДЕРДІҢ ЖЕКЕ ТҮРЛЕРІНЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТҚАН КЕЛУШІЛЕР САНЫ *

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

*Бірнеше жауап нұсқасы бар сұрақтар пайдаланылды
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Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Қатысушылар

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

Биылғы жылы көрмеге Қазақстан, Ресей және Өзбекстаннан 30-дан астам өндірушілер,
жеткізушілер, сондай-ақ БАҚ өкілдері, Оңтүстік Қазақстан облысынан 9 компания қатысты.

Қатысушылардың стендтерінде: полиуретан және көбік полистиролдан жасалған қасбеттік
зер, су эмульсиясы, әліпмай, құрылыс ағаштары, гипсокартон, құрғақ құрылыс қоспалары,
цемент, аквапанельдер, акустика, қалыптау жүйелері, жабындық және қабырғалық сэндвич-
панельдер, сантехника және санфаянс, полипропилен, полиэтилен және ПВХ-дан жасалған
құбырлар мен фитингтер, қазандық жабдықтар, жылыту, сумен жабдықтау, кәріз жүйелері,
және т.б. ұсынылды.

«Көрме жақсы ұйымдастырылған. Маған бөтен адамдардың болмағаны - тек құрылыс саласындағы
компаниялардың болғаны ұнады. Сондай-ақ, саланың мамандары: құрылысшылар, жобалаушылар,
инженерлердің келгені ұнады. Айтарлықтай ірі компаниялардың қатысушылары болды. Осы
қатысушылармен біздің қызықты жоспарларымыз жобаланған. Тамақтанудың ұйымдастырылғаны маңызды
- тіпті шығып келу үшін уақыт жоқ. Көрменің ұйымдастырушыларымен байланыстың болғаны жақсы. Аймақ
қызықтырды. Біз алдағы ынтымақтастыққа үміттенеміз»

Коровникова Ольга
«РИКАЗ» ЖШС  Дәнекерлеу жабдықтары бөлімінің маманы

«Мені Iteca қамтамасыз еткен бүгінгі, ашылудың алғашқы күнгі келушілер ағыны қуынышқа бөледі. Ертеңгі 
күні нашар болмайтынына сенімдімін. Қазірдің өзінде әлеуетті клиенттерімізден көптеген байланыстар
алдық. Қысқасы, ұйымдастырушылар өз жұмысын қалай жүргізетінін біледі. Біз алғысымызды білдіреміз ».

Игорь Кравцов
«МЕСА ЛТД» ЖШС компаниясыныңЖобалар бөлімінің басшысы

__________________________________________ жабдықтар

85% қатысушылар ShymkentBuild көрмесіне қатысу бизнесті дамыту үшін маңызды деп
санайды
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Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

Іскерлік
бағдарлама

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан ______________________________________________________________

«Құрылыс саласына жаңа технологияларды енгізу»
конференциясы

Спикерлер

 Абубакиров Асқар Бегдаулетұлы, ОҚО Кәсіпкерлер палатасының директоры

 Жамашев Құттыбек Рахматуллаұлы, Оңтүстік Қазақстан облысы Құрылыс

басқармасының басшысы

 Оразбаев Рахманали Дүйсебекұлы, Құрылыс, құрылыс материалдарын өндіру және ТКШ

комитетінің төрағасы

 Үсенбаев Әлімжан Мирович, KARLSKRONA LC AB директорының орынбасары

 Бакарасова Елена Евгеньевна, «Концерн Bakarassov» Дамыту бойынша бас директор



Демеушілер

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

РЕСМИ ҚОЛДАУШЫЛАР:

Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігі

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі

Қазақстан Республикасы және Орталық Азия құрылысшыларының одағы

АҚПАРАТТЫҚ ҚОЛДАУШЫЛАР:

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

Қазақстан Республикасындағы Ресей Федерациясының сауда өкілі

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамытудың қазақстандық
орталығы



Жарнамалау
науқаны

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

Телемаркетинг
«Келуші кескіні» бойынша бір жыл ішінде 1500-ден астам компанияға қоңырау шалу

Пошталық VIP жіберілім
Оқиғаға дейін 1 ай бұрын

ТВ жарнама
Отырар ТВ арнасында бейне-роликтер, КТК және НТК арналарында жүгіртпе жолдар

E-mail маркетинг
Дерекқордағы 8 000 –нан астам саланың кәсіпқойларына жіберілімдер

Дерекқордағы 2500 нөмірге жіберілімдер

Сыртқы жарнама
Билбордтар, көліктегі жарнама

СМС жіберілім

Промо-акциялар
2000 шақыру билетін тарату

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан



Қатысушыларға 
арналған 
сервис

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

• Жыл бойы іс-шараның сайтында ұсынылған өнімдер туралы жаңалықтарды тегін
жариялау

Жаңа өнімдер, сатылымның “хиттары”, арнайы акциялар мен ұсыныстар, өнімдер немесе
қызметтердің бәсекелестік артықшылықтары туралы ақпарат.

• Қатысушылардың стендіне келушілерді тарту үшін арнайы құралдар:
- Клиенттер мен серіктестер үшін электрондық шақыру
- Компанияның сайтында орналастыруға арналған “Біздің стендке келіңіз“ баннері
- Қол қою және e-mail жіберілімдер үшін кескін
- Клиенттер мен серіктестер үшін басып шығарылған шақырулар
- Қатысушылардың өтініші бойынша шақыру хатының үлгісі және басқа материалдар.

• Мына мүмкіндіктерді беретін қатысушының жеке кабинеті:
- Компания туралы ақпаратты көрме каталогына жіберу
- Стендтің нөмірі мен компанияның атауы бар электрондық шақыруды жүктеу
- Компания қызметкерлерін қатысушы бейджін алу үшін алдын ала тіркеу
- Сайттың басты бетінде және қатысушылардың интерактивті тізімінде орналастыру үшін
логотипті жүктеу
- Көрме бойынша техникалық нұсқаулықты, логистиканы және т.б. жүктеу.

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы



Ұйымдастыру-
шылар

Толығырақ ақпарат: www.shymkentbuild.kz

ShymkentBuild 2019 көрмесіне стендті брондаңыз!

Көрмеге қатысу туралы толығырақ ақпаратты алу үшін 
ұйымдастырушыларға хабарласыңыз:

Ұйымдастырушылар: «Iteca» ЖШС, ITE Group Plc
E-mail: build@iteca.kz
Тел: +7 727 258 34 34

Статистика ShymkentBuild 2018 көрмесінің деректері бойынша келтірілген

Келесі іс-шара: 13 – 15 наурыз 2019 ж., Шымкент қ. Көрме орталығы

13 – 15 наурыз 2018 ж.
Көрме орталығы
Шымкент, Қазақстан

Сіздің компанияңыздың қатысуының артықшылықтары:  
 Жаңа нарыққа шығудың бірегей жолы 
 Саланың мамандарын құрылыс саласындағы өнімдермен және жаңа технологиялармен 

таныстыру
 Жаңа іскерлік байланыстарды ретке келтіру
 Аймақтық сату арналарын кеңейту

mailto:build@iteca.kz
https://youtu.be/UCggJs-fBB0
https://youtu.be/UCggJs-fBB0

