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Найважливіші
ЕКОподії весни — осені
1

Український Форум
Машинобудування та Інжинірингу

Коли: 4 квітня 2018 року
Де:
Premier Palace Харків
•Побудова конкурентоздатної на світовому рівні
галузі шляхом використання інновацій і модернізації
•За офіційної підтримки Харківської міської ради

Машинобудівний сектор робить значний внесок в економіку України, що становить близько 10 % ВВП. Він виготовляє машини і оснащення практично для усіх
видів виробничої діяльності.
Уряд визнає важливість цього сектору як великого працедавця, експортера
і центру для інновацій, підкреслюючи свою рішучість створювати ділове середовище, яке стимулюватиме інвестиції в модернізацію машинобудівної галузі.

Детальна програма
і реєстрація:
Контактні особи:

http://strategy-council.com/uk/events/ukrainskij-forum-masinobuduvanna-tainziniringu

Стівен Батлер, Керуючий партнер (зміст програм, склад груп спікерів і розвиток
бiзнесу, партнерська взаємодія з корпоративними спонсорами, реєстрація
делегатів та інформаційні запити).
+ 44 (0) 20 8979 6978, stephen.butler@strategy-council.com
Ольга Стефанцова, директор з маркетингу (співпраця із засобами масової інформації, галузевими асоціаціями та акредитація преси).
olga.stefantsova@strategy-council.com
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Найбільша подія індустрії сонячної енергетики
Центральної та Східної Європи — CISOLAR 2018

Бізнес-конференція
Коли: 11 квітня 2018 року
Де: у готелі Hilton (Київ)
Виставка
Коли: з 12 по 13 квітня 2018 року
Де: у виставковому центрі «АККО Інтернешнл» (Київ)

Наймасштабніший у регіоні галузевий бізнес-захід, присвячений індустрії сонячної
енергетики — 7 Міжнародна Конференція та Виставка Сонячної Енергетики в Центральній та Східній Європі CISOLAR 2018 KYIV.
CISOLAR — це головна подія ринку сонячної енергетики у Центральній та Східній Європі, де провідні гравці традиційно презентують найновіші технології та рішення для
галузі сонячної енергетики, а також діляться досвідом реалізації найуспішніших PV
проектів.

Зареєструватися:
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Зареєструватися для участі у всіх заходах та виставці CISOLAR 2018 ви можете
на сайті: ua.cis-solar.com

Головний захід Східного регіону України
в сфері енергоефективності та будівництва —
Форум-Виставка KharkivBUILD & Energy

Коли: 29 березня — 1 квітня 2018 року
Де:
Харківський Палац Спорту

Спеціалізований захід в сфері будівництва, передових енергоефективних та екотехнологій, проектування, ремонту, дизайну та інтер’єру — головний комунікаційний майданчик для демонстрації досягнень і обговорення найбільш актуальних
питань, тенденцій розвитку будівельної галузі та енергоефективних технологій.
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На заході будуть
представлені:

Цільова аудиторія:

Організатор:

4








Виставкова експозиція «БУДІВНИЦТВО від А до Я».
Виставкова експозиція «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ».
Форум енергоефективності та альтернативної енергетики.
Майданчик інновацій Kharkiv Innovation.
Зона NETWORKING.
Connecting Wall.

Керівники та представники міжнародних та українських компаній, інженери, енергетики, будівельники, архітектори, проектувальники, дизайнери, монтажники, топменеджери та інші фахівці профільних компаній.
Харківська ТПП
+ 38 057 714 96 89; + 38 050 301 65 73
e-mail: expositionkcci@gmail.com
www.kcci.kharkov.ua

IIІ Український інфраструктурний форум

Коли: 19 квітня 2018 року
Де:
Fairmont Grand Hotel Kyiv
(вул. Набережно-Хрещатицька, 1)

Найбільший форум в Україні з фокусом на залучення інвестицій в інфраструктурний
сектор.
Інвестиційні можливості локального ринку інфраструктури — основний акцент
«Українського інфраструктурного форуму», що вже втретє стане найбільшим заходом в Україні, який об’єднує впливових гравців індустрії, українських виробників,
міжнародних інвесторів, профільні асоціації, посольства, провідні медіа та суміжні
галузі. Метою Форуму є привернення уваги міжнародних та вітчизняних інвесторів
до потенціалу транспортної системи України.

Організатори:

Медіа-Партнер:
Детально:
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Організатор Форуму — A7 CONFERENCES. Партнер сонячної енергетики —
RENTECHNO, Офiцiйний перевізник — Turkish Airlines, Інвестиційний партнер —
A7 CAPITAL.
Long-Term Infrastructure Investors Association
Порядок денний і додаткову інформацію можна знайти на сайті: a7conf.com/infra
Акредитація ЗМІ за тел.: +38 044 227 27 77, +38 096 515 43 90
victoria@a7-group.com (контактна особа: Вікторія Щербатюк, менеджер з комунікацій).
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«Waste Water Management 2018»

Коли: 24–25 квітня 2018 року
Де:
Київ, ВКЦ Торгово-промислової палати України
•Міжнародна виставка обладнання та технологій
для поводження з муніципальними та промисловими
стічними водами

Організатор:
За підтримки:

Компанія «Бізнес-Форум».

Експертна рада:

Укрводоканалекологія, ЄБРР, Асоціація міст України, Клуб мерів, АрселорМіттал
Кривий Ріг, МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ, Запоріжсталь, ЄВРАЗ Україна, ІНТЕРПАЙП Україна, ДТЕК, ДОНБАСЕНЕРГО, «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», УКРНАФТА, Черкаський «Азот», НПВ «Зоря», Українский графіт, НЕФКО, Е5Р, Європейська Водна
Асоціація (EWA), Республіканська асоціація гірничодобувних і гірничо-металургійних підприємств Казахстану.

Асоціації «Укрводоканалекологія», Асоціації «Питна вода», Клубу мерів, Американської торговельної палати в Україні (АСС), Незалежної асоціації банків України
(НАБУ), Європейської водна асоціація (EWA), Торгово-промислової палати України.

Медіа-підтримка:

Журнал «Екологія підприємства».

НОВЕ в 2018 році:

• Конференція «Промислове водопостачання та водовідведення».
• Конференція «Інженерні мережі водопостачання та водовідведення».
• Семінари:
— «Насосне обладнання для водовідведення та дренажу»;
— «Локальні очисні споруди»;
— «Очищення фільтрату полігонів ТПВ».

До участі
запрошуються:

Постачальники обладнання та комплексних рішень для поводження зі стічними водами; водоканали; фінансові інститути; промислові підприємства; будівельні
та інжинірингові компанії; державні та муніципальні органи влади.

З більш детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті виставки:
wwm-expo.com.
У разі виникнення запитань: events@wwm-expo.com,+38 (056) 794-3394.
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«Waste Management 2018»

Коли: 2–3 жовтня 2018 року
Де:
Київ
•Міжнародна виставка обладнання і технологій
для збирання та переробки відходів
Організатор:
За підтримки:

До участі
запрошуються:
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Компанія «Бізнес-Форум».
Міжнародної Асоціації Твердих Відходів (ISWA), Американської торговельної палати
в Україні (АСС), Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Клубу мерів, Торгово-промислової палати України.
Постачальники обладнання та комплексних рішень в сфері поводження з відходами; оператори ринку, комунальні підприємства зі збору, вивезення, сортування,
зберігання, утилізації відходів; оператори полігонів ТПВ; фінансові інститути; промислові підприємства; будівельні та інжинірингові компанії; державні та муніципальні органи влади.

«Waste Air & Gas Management 2018»

Коли: 27–28 листопада 2018 року
Де:
Київ, ВКЦ Торгово-промислової палати України
•Міжнародна виставка обладнання та технологій
для поводження з промисловими і муніципальними
викидами, пилогазоочистки
Організатор:

Компанія «Бізнес-Форум».

Медіа-підтримка:

Журнал «Екологія підприємства».

До участі
запрошуються:
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• Постачальники обладнання, матеріалів, послуг і технологій для моніторингу якості повітря, очищення промислових і муніципальних викидів, промислової пилогазоочистки, пиловидалення, контролю запаху.
• Комунальні та приватні підприємства паливно-енергетичного комплексу.
• Підприємства гірничо-металургійного комплексу.
• Підприємства цементної галузі, асфальтобетонні заводи, виробники будівельних
матеріалів та ін.
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