
Виставка електроніки та розваг CEE & CEE Games 2019

В останній уїк-енд вересня два величезні павільйони на території Tetra Pak 
об’єднають два заходи – СEE та CEE Games 2019.
На стендах CEE відбуватимуться демонстрації та тестування продуктів і рішень у 
галузях: системна інтеграція для бізнесу, споживча електроніка, електротехніка для 
дому, а також електротранспорт.
CEE Games 2019 буде повністю присвячено геймінгу: новітні кокпіти, спеціалізовані 
монітори, топові ноутбуки, консолі, акустичні системи, периферія, ігрові турніри, 
косплей, мерчандайзинг – усе це та багато іншого ви побачите на стендах лідерів 
індустрії.

Коли?
Обидві частини заходу відбудуться 28-29 вересня (субота/неділя 10:00-19:00).

Де?
м. Київ, вул. Межигірська, 82 (500 м від ст. м. Тараса Шевченка).

Що на вас чекає?
Демонстрації та презентації товарів понад 100 лідерів світового ринку з різних 
галузей і бізнес-напрямків.

У програмі CEE:
 Споживча (консумерська) електроніка – найбільша територія трендових  
 рішень, найновіші моделі смартфонів/ноутбуків, сучасні мережеві    
 рішення та спілкування з представниками виробників.
 Електротехніка для дому – величезний асортимент товарів та аксесуарів для  
 дому, побутова техніка всіх категорій, телевізори, а також аудіотехніка.



 Електротранспорт – спеціально обладнаний простір для тестування сучасного  
 електротранспорту: гіроскутерів, гіробордів, сігвеїв та моноколіс.
 Системна інтеграція – загальна зона консолідованих і брендових рішень 30  
 найвідоміших виробників мережевого та серверного обладнання.

У межах CEE Games:
 Комп’ютерні та консольні ігри – усі бажаючі матимуть змогу пограти у   
 популярні ігри на найсучаснішому устаткуванні провідних геймерських   
 брендів, зокрема – одними з перших зіграти в FIFA 20. Завітавши на стенд  
 Activision, взяти участь у найновітніших перегонах Crash Team Racing.
 Локальні ігрові турніри – CS GO (1 × 1) та (2 × 2) та Fortnite, які будуть проходити  
 без попередньої реєстрації, участь може взяти будь-хто. На учасників чекають  
 ексклюзивні подарунки.
 Мерчандайзинг – яскраві футболки з високоякісними принтами для фанатів  
 DOTA 2 бренда Gaya – вперше на CEE.
 Конкурси косплею із призовим фондом у 25 000 грн – для тих, хто знає, хто  
 він насправді, і готовий до перевтілень.

На сцені відбуватимуться виступи спеціальних гостей, зокрема представників 
компаній-виробників, презентації новинок, турніри, а також розіграші подарунків.

ГАЙД ІГРОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ
Косплей
Готовий шаленіти? Бажаєш зустрітися з найкращими косплеєрами та крафтерами з 
усієї України?
Ти знаєш, хто ти насправді? Досить ховатися! Покажи світові свого героя! 
Перевтілюйся, загримуйся, вклади перуку, хапай зброю і хутчіш до нас. Тебе 
впізнають миттєво – готуйся до заздрощів, селфі та уваги! Втілюй найамбітніші 
задуми та змагайся за призовий фонд у 25 000 грн.

Реєстрація на участь у косплеї: http://bit.ly/33Cc5kQ

Ігрові турніри
На сценах CEE Games відбудуться масштабні турніри GAME CUP CEE по CS:GO 
(5 × 5) та DOTA 2 (5 × 5). А на стенді ASUS – локальні турніри по CS:GO (2 × 2), (1 × 1) та 
Fortnite (1 × 1).

Дай волю емоціям!
Здолай ворогів, захисти своїх бро.
Покажи світові, хто найкращий.
Здобудь остаточну перемогу в битві!
Вигравай реальні гроші та коштовні призи.



Купити квиток

Звертаємо увагу! СЕЕ та CEE Games проходитимуть одночасно 28 і 29 вересня. На 
обидва заходи діє єдиний квиток.

Вхід безкоштовний:
 дітям до 12 років у супроводі дорослих;
 учасникам бойових дій за наявності посвідчення.

Вартість квитка:
 з 1-го до 22 вересня – 150 грн;
 з 23-го вересня – 200 грн.

Не проґавте можливості і переходьте за посиланням: https://ceeua.com/uk/guest.html
Квитки також можна придбати в касі на території заходу.

Залишилися запитання?

Детальніша інформація про виставку доступна на офіційному сайті CEE: 
https://ceeua.com/uk/index.html
Запрошуємо на цей грандіозний захід, де на всіх чекатиме багато цікавого та 
незвичайного зі світу електроніки та розваг!

GAME CUP CEE по CS:GO (5 × 5) 

Сounter-Strike: Global Offensive – гра-легенда з мільйонами прихильників у всьому 
світі.
Прийди і забери свій трофей 28-29 вересня – у командному заліку (5 × 5).
Реєстрація на участь у CS GO (5 × 5): http://gameinside.ua/?p=209958

GAME CUP CEE по DOTA 2 (5 × 5)

DOTA 2 – щодня мільйони гравців у всьому світі б’ються з метою визначити 
найсильнішого.
Збирай команду з п’яти учасників, приходь 28-29 вересня та забери свій приз.
Реєстрація на участь у DOTA 2 (5 × 5): http://gameinside.ua/?p=209975

Початок реєстрації на обидва турніри – 28 серпня.
По кожній із дисциплін є можливість пройти до пів фіналу, адже 4-та команда 
буде обиратися на локальному відбірі, деталі за посиланням: 
http://gameinside.ua/?p=209975, http://gameinside.ua/?p=209958
Усі переможці отримають цінні призи. Призовий фонд кожного змагання – 
100 000 грн.

Локальні турніри по CS:GO (2 × 2) і (1 × 1)

Сounter-Strike: Global Offensive перевершила власний рекорд за кількістю унікальних 
гравців на місяць.
Два дні командних турнірів на «геймерських» PC із периферією HyperX, на моніторах 
LG UltraGear для «хардкорних» геймерів за надшвидкісними PC Artline.
Місце проведення: стенд ASUS та Ігрова територія СЕЕ.
Реєстрація на локальні турніри не обов’язкова.

Локальні турніри по Fortnite (1 × 1)

Fortnite – феномен масової культури, хіт 2018 року!
У Fortnite взяли участь понад 220 млн гравців, із яких понад 90 млн активно грають 
якщо не щодня, то щомісяця. Це найпопулярніша королівська битва у світі. За 
підсумками 2018 року гра стала лауреатом 22-ї щорічної премії D.I.C.E. Awards у 
номінації «Видатне досягнення в онлайновому геймплеї». Це неймовірне поєднання 
онлайн і офлайн-світів!
Запрошуємо як прогеймерів, так і початківців! Усіх! Взяти участь у змаганнях 
особистому заліку на «геймерських» PC із периферією HyperX, на моніторах LG 
UltraGear, які забезпечать повне занурення в гру.
Особистий залік пройде на стенді ASUS та Ігровій території СЕЕ без попередньої 
реєстрації, участь може взяти будь-хто.
На учасників чекають ексклюзивні подарунки – колекційні фігурки Fortnite.
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