XII українська лакофарбова
конференція

15-16 ЛЮТОГО
2022
Київська обл., м. Ірпінь
Grand Admiral Resort & SPA
вул. Варшавська 116

Організатор

lakokraska.ua

ПРО ІВЕНТ
LAKOKRASKA UA - щорічна ефективна платформа
для зустрічей представників бізнес-товариства - гравців
українського ринку лакофарбових покриттів

АУДИТОРІЯ
33%

22%

25%

10%

Виробники ЛФМ
та промислових покриттів

Імпортери покриттів
дистрибьютори, DIY

Постачальники сировини, Споживачі, забудовники
обладнання, тари для ЛФМ дизайнери, майстри

10%
Спілки, експерти, преса

Список підтверждених учасників регулярно
оновлюється на сайті lakokraska.ua

lakokraska.ua
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ПРОГРАМА

Понеділок
14.02.2022

Вівторок
15.02.2022

Середа
16.02.2022

Четвер
17.02.2022

Прибуття,
розміщення в готелі
з 14:00

День 1:
Архітектурні ЛФМ
Фуршет

День 2: Індустріальні
покриття + 2-й семінар
Powder Coatings Ukraine
Гала-вечеря

Виїзд з готелю
до 12:00

ДОПОВІДІ
Напрямки
Стан споживачів
Тренди ринку
Стандарти та регламенти
Нові розробки

lakokraska.ua

Покриття
Архітектурні + Декори
Індустріальні
Порошкові
Захист та декор деревини

Спецрозділи
NEW! Coil & Can Coatings
NEW! Клеї та герметики
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ВИСТУП ІЗ ДОПОВІДДЮ
Запрошуються до виступу всі зацікавлені кваліфіковані фахівці і експерти!
Чекаємо на тези до 17 грудня 2021. Кількість презентацій є обмеженою.

Доповідь повинна:

Доповідь не має:

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

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

АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
Дигіталізація
економіки та
продажів.
Ефективні
рішення

Кадри
вирішують все?
Джерела
формування
професійних
команд

Автоматизація
бізнес-процесів.
Інвестиції, строки
окупності
Ціноутворення
матеріалів та
сировини. Тренди
та прогнози

lakokraska.ua/call_for_papers

Нововведення
в сфері стандартизації,
сертифікації,
публічних закупівлях
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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.

admiralclub.com.ua
Адреса: Київська обл., Київо-Святошинський р-н,
м. Ірпінь, вул. Варшавська 116

Більше фото, вартість проживання
в готелі та категорії номерів вказані
на сторінці lakokraska.ua/venue

lakokraska.ua/venue
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РЕЄСТРАЦІЯ
Заповніть відповідні поля в формі та відправте на адресу електронної пошти
info@must-have.events, або зареєструйтеся онлайн на сайті lakokraska.ua

ВНЕСОК
При сплаті до 17 грудня 2021

₴ 16 тис.

ПІБ

для постачальників/
виробників сировини,
обладнання, тари ...

Компанія

Посада

₴ 8 тис.

Профіль

для виробників/імпортерів/
дистрибьюторів ЛФМ,
покриттів, клеїв, герметиків

Вкажіть сферу діяльності
Телефон
+380

₴ 4 тис.

e-mail

Формат участі
Участь в якості слухача
Виступ з доповіддю

Реклама
Спонсорство

*Номер в Grand Admiral

для споживачів
архітектурних ЛФМ/
промислових покриттів,
будівельні компанії ...

Номер не потрібен
Номер потрібен
*номери НЕ входять до вартості
внесків та сплачуються окремо

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

lakokraska.ua
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