
Kyiv Maker Faire
Українці - справжні мейкери



Що таке Make?

Makers movement - міжнародний рух, що об’єднує журнал http://makezine.com (створений в 2005 році 
Дейлом Догерті), ярмарку http://makerfaire.com, та DIY магазин http://www.makershed.com


Цей рух є lifestyle трендом, що спричинив появу цілих мереж мейкерспейсів та фаблабів, в тому числі в 
Україні


Maker Faire - фестиваль технологій, винахідливості та креативності, свято руху “Мейкерів”, який сьогодні 
проходить у всьому світі, а в США набув масштабу національного тренду


Це мікс науки, IT, ремесел, зустріч технічних ентузіастів будь-якого віку, крафтерів, хобістів, інженерів, 
наукових клубів, авторів, художників, студентів. Тих, хто робить це заради задоволення, а також тих, хто 
заробляє на власному мейкерстві

http://makezine.com
http://makerfaire.com
http://www.makershed.com


Maker Faire
• Мейкери приходять на Maker Fair, щоб поділитися тим, що вони роблять самі, надихнутися тим, що роблять 

інші. Саме завдяки такому спілкуванню народжуються нові ідеї, популяризується філософія створення та 
винаходу


• Перший Ярмарок Мейкерів було проведено в Сан-Франциско в 2006 році. Практично з дня створення він набув 
популярності серед американців, і вже в 2014 флагманські ярмарки в NY та SF зібрали 215 тисяч безпосередніх 
учасників


• В 2015 году Make провелі 120 івентів в форматі Mini та 14 великіх ярмарок в усьому світі, включаючи Токіо, 
Рим, Осло, Сідней, Гонконг


• Одна з ярмарок пройшла безпосередньо в Білому Домі за участю президента Барака Обами, де був створених 
його 3D портрет. Промова президента про націю мейкерів стала дуже відомою


• 6 червня 2015 року пройшов перший Maker Faire Kyiv, вперше у Східній Європі та СНД


• 14 листопада  2015 пройшов другий Maker Faire Kyiv, який об’єднав 100 мейкерів та 3 тис. відвідувачів



Карта Make в світі



Велика мета

• Розвиток іміджу України та самосвідомості українців як людей, 
що роблять щось самi, технологічної країни талановитих людей


• Більше мейкерів - більше нових ідей


• Популяризація науки та нових технологій


• Тактично: створення майданчику, що об’єднає мейкерів, 
інженерів, креативні простори, лабораторії, школи, 
представників науки, міста


•Створення середовища, що сприятиме розвитку здорового 
середовища, психологічній підтримці украінців



Чому це актуально в 
Україні сьогодні

• В Україні (як і в усьому світі) тренд розвитку культури технологічних хобі, що 
дозволяють людям та їхнім дітям долучитися до новітніх технологій  і до професій 
майбутнього


• Діти хочуть збирати роботів, а їхні батьки - робити щось власноруч, самовиражатися. 
В багатьох родинах збереглася традиція технічних хобі


• На відміну від звичних міських фестивалів Maker Faire побудований навколо STEAM 
(Science, Technologies, Engineering, Art and Math) 


• Основна ЦА: чоловіки 25+, дохід средній+, сімейні, є діти 
Доп.ЦА: студенти, стартапери, підприємці, геймери



Учасники першого Kyiv Maker Faire, як це було 
http://makerfairekyiv.com/фоторепортаж-kyiv-maker-faire-как-это-было/ 

http://makerfairekyiv.com


Статистика першого ярмарку 6 червня, 2015 року 
(G13 space)

Кількість учасників: 52 компанії (250 чоловік) 

Відвідувачів: 1800 чоловік 

Спікерів лекційної панелі: 18 

Відвідувачів сайта: 23 тис 

Кількість фанів сторінки івента (органічні)  - 2089 

Охоплення сторінки 124 тис. користувачів 



Статистика другого ярмарку 14 листопада, 2015 року 
(G13 space)

Кількість учасників: 90 компаній (400 чоловік) 

Відвідувачів: 3000 чоловік 

Спікерів лекційної панелі: 18 

Програма: 
http://makerfairekyiv.com/програма-та-учасники/ 

Відвідувачів сайта: 30 тис 

Кількість фанів сторінки івента (органічні)  - 3500 

Охоплення сторінки 197 тис. користувачів 



Медіа-охват
ЗМІ  Загальний охват не менше 3 млн. контактів
Деякі публікації 

http://gloss.ua/lifestyle/91780-‐Vzroslye-‐igry-‐vtoroy-‐festival-‐
izobretatelnosti-‐Maker-‐Faire-‐Kyiv 

http://ain.ua/2015/11/17/616012 

http://itc.ua/news/vtoroy-‐festival-‐izobretateley-‐maker-‐faire-‐kyiv-‐
proydet-‐14-‐noyabrya-‐na-‐vdnh/ 

http://ru.tsn.ua/nauka_it/v-‐kieve-‐sostoitsya-‐festival-‐izobretateley-‐
kyiv-‐mini-‐maker-‐faire-‐523882.html 

http://gagadget.com/18119-‐14-‐noyabrya-‐v-‐kieve-‐na-‐vdnh-‐projdet-‐
vtoroj-‐festival-‐izobretatelej-‐kyiv-‐mini-‐maker-‐faire/ 

http://life.pravda.com.ua/announces/2015/11/14/200714/ 
http://kievvlast.com.ua/style/
v_kieve_projdet_festival_izobretatelej_i_izobretatelnosti31942.html 

ТВ сюжети (деякі)

Интер 

http://podrobnosti.ua/2073064-‐u-‐kiv-‐vinahdniki-‐
prodemonstruvali-‐3d-‐ruchku.html 

24 канал
http://24tv.ua/u_kiyevi_zibralis_yuni_vinahidniki_n630794 

Громадське

Еспрессо
http://espreso.tv/news/2015/08/19/
studenty_kpi_navchylysya_keruvaty_bezpilotnykamy_za_dopomogoy
u_zhestiv	  
М1, Київ

YouTube	  reports:	  	  
	  (приклад)	  Science	  Vetal 

https://www.youtube.com/watch?v=y0RUnA1khSA

http://gloss.ua/lifestyle/91780-Vzroslye-igry-vto
http://ain.ua/2015/11/17/616012
http://itc.ua/n
http://ru.tsn.ua/nauka_it/v-kieve-sostoitsya-festival-izobretate
http://life.pravda.com.ua/announces/2015/11/14/200714/
http://kievvlast.com.ua/style/v_kieve_projdet_festival_izobretatelej_i_izobretatelnosti31942.html
http://espreso.tv/news/2015/08/19/studenty_kpi_navchylysya_keruvaty_bezpilotnykamy_za_dopomogoyu_zhestiv
https://ww


Напрямки ярмарку
• IT та електроніка 

• Все, що літає


• 3D друк


• Роботи, мікроконролери, Gallileo, Edisson, Ardvino, Raspberry


• Програмування


• Наука (експерименти, винаходи) 

• Дім (IoT, зелена енергія, енегрозбереження, оптимізація всіх домашніх процесів) 

• Транспорт (велосипеди, електромобілі) 

• Кожна дитина - мейкер 

• Майстерня 

• крафт, ремесла, арт


• базові вміння: зварювання, пайка, порізка, користування станками та інструментами


• Музика та зйомки (акустика, інструменти, технології)



Типи учасників та 
партнерів

• Мейкер - участь безкоштовна


• Комерційний участники (компаніі,̈ які хочуть продавати свою продукцію та фуд зона)


• Титульний партнер (компанія отримує статус співорганізатора на всіх рівнях)


• Партнер ярмарку


• Партнер окремої зони


• Makers’ friend


• Медіа, освітні, наукові та організаційні партнери 


• Спікери



Партнери першого та 
другого ярмарків

• Спонсори Maker Faire в мире: Google, Facebook, Microsoft, Ford, Chevrolet, Crayola, Disney, LG, Bosch, Pebble, Toyota, Oracle, 
Red Bull,  Autodesk, HP,  Atmel, Dremel, Meccano и другие



Дати та цифри

• Наступна подія пройде 21-22 травня на ВДНХ (попередньо, буде 
фіналізовано в лютому)

• 150 участників-мейкерів, з них 30 комерційних

• Программа лекцій та семінарів з10 до 17

• Кількість відвідувачів близько 6 тис. , покриття 5 млн. контактів



Контактна інформація

• Головний мейкер - Юрій Власюк, yu@iland.kiev.ua

• Світлана Бовкун - менеджер проекту,s.bovkun@makerfairekyiv.com, 067 242 7856

• www.makerfairekyiv.com 

• fb, twitter https://www.facebook.com/KyivMakerFaire

http://www.makerfairekyiv.com
https://www.facebook.com/KyivMakerFaire

