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Перша єдина конференція гравців 

українського ринку композитів

Композитна Україна U K R A I N Е

13 ЛЮТОГО 2020

Україна, Ірпінь
Grand Admiral Resort & SPA
вул. Варшавська 116



ПЕРЕВАГИ

ПРО ІВЕНТ

КОМПОЗИТНА УКРАЇНА - це перша ефективна незалежна 
бізнес-платформа для зустрічей ділової та наукової спільноти, 
що беруть участь у виробництві та застосуванні композитних 
матеріалів і рішень на їх основі в Україні
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Незалежна платформа

для об'єктивної оцінки
українського ринку

Зустрічі і переговори

з ТОП-представниками 
композитної індустрії 

Місце проведення

оптимальне для діалогу
та нових контактів 

Інформативна програма

для аналізу перспектив
розвитку галузі

U K R A I N Е

compositeukraine.com



АУДИТОРІЯ

Актуальний список учасників та програма 
публікується і оновляється на сайті 
compositeukraine.com

Постачальники сировини, обладнання
Виробники деталей та конструкцій із ПКМ
Галузі-споживачі виробів з композитів
Проектувальники, НДІ, галузеві спілки
Експерти, консалтинг, медіа ...

ПРОГРАМА

СЕРЕДА, 12 лютого

Прибуття, розміщення в 
Grand Admiral Resort & SPA 

з 13:00

ЧЕТВЕР, 13 лютого

Реєстрація з 08:00
Ділова програма,

фуршет

П'ЯТНИЦЯ, 14 лютого

Виїзд з готелю 
Grand Admiral Resort & SPA 

до 12:00
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U K R A I N Е



compositeukraine.com/call_for_papers

Доповідь має бути:

    формуватися відповідно до напрямів 
    ділової програми
    відповідати заявленій доповідачем тематиці
    презентовано в рамках 15-20 хвилин 
    (5-10 хв. На питання)
    виключати назву торгових марок, 
    де це можливо

Доповідь не має:

 ґрунтуватися на історії створення фірми 
або загальному переліку продуктів і послуг.
Винятком є рекламні та спонсорські доповіді.
Їх включення в програму обговорюється 
додатково та є платною послугою.
Детальніше - в спонсорських 
та рекламних можливостях
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U K R A I N Е

Запрошуються до виступу всі зацікавлені кваліфіковані фахівці і експерти!
Чекаємо на тези до 30 грудня. Кількість презентацій є обмеженою.

У ФОКУСІ 2020:

Розширення застосувань композитних 
матеріалів в автодорожньому будівництві
та житлово-комунальному господарстві



ЛОКАЦІЯ

  Grand Admiral Resort & SPA

    П'ятизірковий заміський клуб розташований в 15 км 
    від Києва в сосновому лісі, на території, 
    що охороняється в 23 га. Високі багаторічні сосни, 
     свіже повітря, лісове озеро, унікальні ландшафтні рішення
     і безліч послуг для заміського відпочинку на будь-який смак.

www.admiralclub.com.ua

Адреса: Київська обл., Київо-Святошинський р-н, 
м. Ірпінь, вул. Варшавська 116 
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U K R A I N Е

Більше фото, вартість проживання 
в готелі та категорії номерів 
вказані на сайті

compositeukraine.com/venue



КОЖЕН ВНЕСОК включає: доповіді, кава-паузи, 
обіди, вечірні прийоми та матеріали

ВНЕСОК РЕЄСТРАЦІЯ

При сплаті до 10.01.20

Сировина, обладнання...

РАННІЙ
10 тис. UAH

При сплаті до 30.01.20

Сировина, обладнання...

12 тис. UAH
СТАНДАРТ

При сплаті до 10.01.20

Виробництво, споживачі ...

5 тис. UAH
СПЕЦІАЛЬНИЙ -50%

ПІБ

Компанія

Посада

www

Телефон

e-mail

Формат участі

Заповніть відповідні поля в формі і відправте на адресу електронної пошти 
dginkul@musthavents.com, або зареєструйтеся онлайн

*Номер в Grand Admiral

*номери НЕ входять до вартості 
внесків та сплачуються окремо

Номер не потрібен
Номер потрібен
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Участь в якості слухача

Виступ з доповіддю

Реклама

Спонсорство

U K R A I N Е

compositeukraine.com


