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ЛАКОКРАСКА.UA – це щорічна ефективна
платформа для зустрічей представників
бізнес-товариства гравців ринку лакофарбових
матеріалів та покриттів України

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь

ПРО
КОНФЕРЕНЦІЮ



Отримати актуальну інформацію 
про стан і динаміку розвитку 
ключових бізнес-показників галузі

Знайти нові й підтримати
наявні ділові контакти

Обмінятися думками й професійним 
досвідом із діючими компетентними 
спеціалістами

#3

ВИ МАЄТЕ
МОЖЛИВОСТІ:

Зустрітися з топ-представниками провідних
компаній-гравців ринку ЛФМ України

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь



ПРИЧИН
ДЛЯ УЧАСТІ5

Програма завжди
насичена палкими

дискусіями та
обговореннями – ЦЕ

ДІЙСНО ДІАЛОГ
ТА НАРОДЖЕННЯ
НОВИХ РІШЕНЬ!

ЛАКОКРАСКА.UA 
відбудеться на 

початку«лакофарбового 
сезону» – ЦЕ ВДАЛИЙ 
ЧАС ДЛЯ УСПІШНИХ 

ЗУСТРІЧЕЙ!

Заходи відбуваються
у зручному заміському

форматі неподалік
від столиці – ЦЕ

ПРИЄМНА АТМОСФЕРА
ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ!

Конференція
є щорічною,

ПЕРШОЮ у планах
на рік – ЦЕ ДОБРЕ

ВИЗНАНА ТРАДИЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ

КОМПАНІЙ!

На ЛАКОКРАСКА.UA
присутні ВСІ відомі

та успішні гравці
ринку України – ЦЕ

ТОЧНО ПРО
ВАС ТА ВАШУ
КОМПАНІЮ!

1 2 3 4 5
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НАШI
УЧАСНИКИ

#5

Виробники лакофарбових
матеріалів

Виробники обладнання
та технологій

Транспортні компанії та
логістичні оператори

Профільні міністерства та
відомства

Науково-дослідницькі
інститути та виші

DIY-мережі та регіональні
дистриб'ютори 

Постачальники сировини
та добавок для ЛФМ 

Будівельні компанії
та професійні споживачі

Галузеві спілки
та бізнес-асоціації

Виробники тари, пакування
та етикетки

Спеціалізовані
та ділові видання

Незалежні експерти
і консультанти

по
регіонах

за
фахом

85%

Україна СНДЄвропа Близький Схід

7% 7% 1%

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь

Виробники
та торгівля ЛФМ

35%

Постачальники
сировини

31%

Тара
й пакування

10%

Споживачі
ЛФМ

7%

Преса, спілка, НДІ, уряд,
консалтинг, логістика,
обладнання, дизайн

17%



ДЕЛЕГАТІВ
В 2019 РОЦІ 250+

#6
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

УВАГА! В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ
І УТОЧНЕННЯ! Слідкуйте за оновленнями.

ЗА ГРУПАМИ
ПРОДУКЦІЇ:

СПЕЦІАЛЬНІ
РОЗДІЛИ:

ЗА ТЕМАТИКОЮ
ДОПОВІДЕЙ:

Архітектурні ЛФМ 
Покриття для промисловості 

Зв'язуючі та добавки 
TiO2 і кольорові пігменти 

Пігментні концентрати та пасти 
Мінеральні наповнювачі 

Обладнання та технологічні рішення 
Тара, пакування, етикетка

Потреби ринку і тренди
Стан споживачів 

Експорт/імпорт лакофарби 
Фіскальна та митна політика 

Маркетинг та збут 
Нові продукти та розробки 
Автоматизація виробництв 

Проблема кадрів 
Стандарти та безпека покриттів 

Логістика сировини й готової продукції 

Поліуретанові покриття 
Порошкові покриття 

НОВЕ!
Фарби для пакування 

Захист та декорування деревини

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь #7
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НОВІ, АКТУАЛЬНІ
ТЕМИ 2019:

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь

• Економіка України та лакофарбова
промисловість. Результати 5 років
різких змін. Прогнози на сезон 2019...

• Експорт продукції українського
виробництва. Напрямки розвитку
зовнішньої торгівлі

• Забезпечення галузі сировиною.
Динаміка змін та пошук найбільш
ефективних форм співпраці

• Проблема кадрів в індустрії. Вирішення
питань підготовки фахівців

• Нові та перспективні ніші
для українських виробників. Оцінка
точок зростання і ризиків

• Якість лакофарбової продукції.
Хто несе відповідальність?

• Стандарти та технічні регламенти.
Напрямки реалізації екологічної
політики

Незалежна лабораторія
ЛФМ в Україні:
бізнес-проект
чи утопія?

Промислові споживачі та виробники
покриттів: спільне відпрацювання
галузевих стандартів

Скасування ГОСТів:
на що орієнтуватися
покупцям та виробникам?

Платоспроможність кінцевих
споживачів ЛФМ. Аналіз
перспектив зростання ринку

Постачання якісних розчинників
для лакофарбової промисловості:
коли будуть дієві рішення?

НОВІ
ТЕМИ

2019

АКТУАЛЬНІ
ТЕМИ



ПРОГРАМА
ЗА ЧАСОМ:

РОБОЧІ
МОВИ 

ВІВТОРОК
12 Лютого

ПЕРЕДКОНФЕРЕНЦІЙНИЙ
ДЕНЬ 

СЕРЕДА
13 Лютого

1 РОБОЧИЙ
ДЕНЬ

ЧЕТВЕРГ
14 Лютого

2 РОБОЧИЙ
ДЕНЬ

NB! 

БЕЙДЖИ БУДУТЬ ВИДАНІ НА РЕЄСТРАЦІЇ
ТІЛЬКИ В ОБМІН НА ВІЗИТНУ КАРТКУ.

УВАГА! В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ ТА УТОЧНЕННЯ!
СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМИ.

#9

ДОПУСК НА ВСІ ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ
НАДАВАТИМЕТЬСЯ ЛИШЕ ОФІЦІЙНО
ЗАРЕЄСТРОВАНИМ І АКРЕДИТОВАНИМ
УЧАСНИКАМ І ЛИШЕ ЗА НАЯВНОСТІ
БЕЙДЖА!

Д Е Т А Л Ь Н І Ш Е
WWW.LAKOKRASKA.UA/PROGRAM

УКРАЇНСЬКА АНГЛІЙСЬКА
з синхронним перекладом

РОСІЙСЬКА



ВИСТУП
З ДОПОВІДДЮ

Запрошуються для виступу з доповіддю / презентацією
всі зацікавлені кваліфіковані фахівці і експерти. 

#10

Прохання надіслати тему і короткі тези
запланованого виступу (вкладенням)
на адресу електронної пошти

mkulakov@musthavents.com

Доповідачі серед представників
підприємств-виробників та споживачів
ЛФМ звільняються від реєстраційного внеску!

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь



КІЛЬКІСТЬ ДОПОВІДЕЙ
ОБМЕЖЕНА.

ДОПОВІДЬ
ПОВИННА:

Кінцевий термін подання
та узгодження тем/тез
виступів - 25 січня 2019

ДОПОВІДЬ
НЕ ПОВИННА:

Заявлена доповідь повинна відповідати тематиці
конференції та напрямками ділової програми.

Грунтуватися виключно на історії
створення фірми і / або загальному
переліку продуктів / послуг, які вона
(компанія) представляє.

Тези будуть надруковані
в офіційному виданні
конференції – збірнику
доповідей.

Винятком є рекламні та спонсорські
доповіді. Їх включення в програму
обговорюється додатково
та є платною послугою.

#11

ДЕТАЛЬНІШЕ - В СПОНСОРСЬКИХ
ТА РЕКЛАМНИХ МОЖЛИВОСТЯХ.

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь



ТЕХНІЧНІ
ВИМОГИ

ТЕКСТ ВАШОЇ ДОПОВІДІ ПОВИНЕН
ВІДПОВІДАТИ НАСТУПНИМ ВИМОГАМ:

ОБСЯГ:
Загальний обсяг тексту,
ілюстрацій, графіків,
фотографій і таблиць
не повинен перевищувати
10 сторінок А4.

ЗАВАНТАЖИТИ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ТЕЗ / ДОПОВІДІ

Якщо розмір файла, що надсилається,
перевищує 10 Mb, прохання повідомити
про це або скористатися будь-яким
зручним файлообмінником 

ЯКЩО ФАЙЛ
БІЛЬШЕ НІЖ 10 Mb:

ФОРМАТ
ФАЙЛІВ:

Microsoft
Word

Microsoft
Power Point

Adobe
Acrobat (pdf)

ОФОРМЛЕННЯ:
Просимо Вас дотримуватися
наступних параметрів
при підготовці доповіді:

ШРИФТ
І ВІДСТУПИ:

шрифт: Arial, розмір: 10 pt,
поля документу: 2,5 см з усіх боків l a k o k r a s k a . u a

Grand Admiral, Ірпінь #12



#13

МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

АДРЕСА:ЗАМІСЬКИЙ КЛУБ

GRAND ADMIRAL
RESORT & SPA

ГОТЕЛЬ
ПРОПОНУЄ:

Заміський клуб Grand Admiral Resort & SPA розташований в 15 км
від Київа у сосновому лісі на мальовничій території в 23 га.
Інфраструктура комплексу займає 8 га.

АДРЕСА: Київска обл., 
Київо-Святошинський 

р-н, м. Ірпінь,
вул. Варшавська 116 

(заїзд з вул. 11-я лінія)

Більш детальну
інформацію можна

знайти на сайті
готелю

Координати GPS:
50.54117 N, 30.27237 E

Інша територія — первозданна
природа та ліс. В Grand Admiral
Resort & SPA налічується 68
номерів різних категорій — від
стандарту до люкса, в яких
можна розмістити 135 гостей.

www.admiralclub.com.ua
Вільний доступ до Wi-Fi
на всій території;

парковку,
що охороняється; 

Цілодобове
обслуговування
в номерах;

Послуги пральні
й хімчистки;

Банкомат і можливість
поповнення
мобільного рахунку.

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь



#14

СПОНСОРСЬКІ
МОЖЛИВОСТ

Спонсор — 100 тисяч гривень
Статус може бути наданий декільком компаніям.

Презентація продуктів або послуг
або доповідь в одній з перших
секцій ділової програми

Окреме місце для організації
міні стенду в зоні реєстрації.

15
хв

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь



#15

1. 2 реєстраційних внески

2.Презентація продуктів або послуг або доповідь в одній з
перших секцій ділової програми (15 хв).

3. Реклама А4, вітальне слово ½ А4, текстова інформацій
про діяльність компанії, публікація презентації в офіційному
каталозі конференції.

4.Розміщення рекламних матеріалів (брошур, листівок,
каталогів, СD, USB-флешек, ручок, бізнес-сувенірів і т.п.)
в папці делегатів

5. Розміщення корпоративного логотипу компанії в графі
«Спонсорська підтримка» на сторінках сайту www.lakokraska.ua,
офіційній брошурі конференції, email- запрошеннях, щотижневих
розсилках новин щодо підготовки конференції, в рекламних блоках
видань – медіапартнерів конференції, на папці делегатів, на першій
обкладинці офіційного друкованого каталогу конференції,
на широкоформатних банерах в конференц-залі та в зоні реєстрації.

6. Окреме місце для організації
міні стенду в зоні реєстрації.

РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ЛОГОТИПУ
КОМПАНІЇ В ГРАФІ «СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА»

Статус може бути наданий декільком компаніям.

ПАКЕТ ОПЦІЙ
СПОНСОРА МІСТИТЬ

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ
СПОНСОР

Генеральний спонсор — 200 тисяч гривень 
Статус є ексклюзивним та надається
тільки одній компанії.

Презентація продуктів або послуг
або доповідь в одній з перших
секцій ділової програми

Окреме місце для організації
міні стенду в зоні реєстрації.

30
хв

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь
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1. 4 реєстраційних внески

2. Презентація продуктів або послуг або доповідь в одній
з перших секцій ділової програми (30 хв).

3. Реклама 2А4, вітальне слово А4, текстова інформація
про діяльність компанії, публікація презентації в офіційному
збірнику доповідей конференції.

4. Розміщення рекламних матеріалів (брошур, листівок,
каталогів, СD, USB-флешек, ручок, бізнес-сувенірів і т.п.)
в папці делегатів і на столі реєстрації.

5. Розміщення корпоративного логотипу компанії в графі
«Генеральний спонсор конференції» на сторінках сайту
www.lakokraska.ua, офіційній брошурі конференції,
email-запрошеннях, щотижневих розсилках новин щодо підготовки
конференції, в рекламних блоках видань – медіапартнерів
конференції, на бейджах учасників (ексклюзивна опція!), на папці
делегатів, на першій обкладинці офіційного друкованого каталогу
конференції, на широкоформатних банерах в конференц-залі
та в зоні реєстрації.

6. Окреме місце для організації
міні стенду в зоні реєстрації.

7. Окрема кімната-офіс для проведення зустрічей
і бізнес-переговорів (ексклюзивна опція).

РОЗМІЩЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ЛОГОТИПУ
КОМПАНІЇ В ГРАФІ «ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦІЇ»

Статус є ексклюзивним та надається тільки одній компанії. 

ПАКЕТ ОПЦІЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СПОНСОРА МІСТИТЬ:

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь



НАШІ
СПІКЕРИ

#18

Пасько
Микола

Керівник відділу об'єктної дистрибуції Хенкель 
Баутехнік (Україна)

Декоративні рішення для фасаду.Тренди

Віталій
Грусевич

Виконавчий директор Конфедерація Будівельників 
України

Будівельна галузь:стан та перспективи

Пітер 
Харберс

Директор з маркетингу
та технологій Uniqchem

Нове покоління змочувачів для водних, 
органорозчинних і систем без розчинників

Олександр
Остапенко

Технічний директор ТМ Kompozit®

Підсумки 10 років роботи АУВЛП. 
Перспективні шляхи розвитку для галузі 
ЛФМ

Олексій
Ничипорук

Директор з маркетингу Caparol Ukraine

Ринок ЛФМ та його тенденції

Іван
Салій

Президент
Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів

Будівництво, ремонт і реставрація – 
масштаб, розвиток і тенденції попиту на 
лакофарбову продукцію

В'ячеслав
Колесник

Виконавчий директор
Українського центру сталевого будівництва 
(УЦСС)

Антикорозійний захист будівельних 
металоконструкцій: плани на зміни 
правил гри

Андрій
Гончар

Директор
RD Titan Group Innovative TiO2 

Оновлена сульфатна технологія виробництва 
діоксиду титану: нові перспективи в 
контексті екологічної безпеки, енергетичної 
й економічної ефективності та продукції з 
високою доданою вартістю

Валентина
Душко

Керівник напрямку захисних покриттів
KRON

Огляд ринку антикорозійних ЛФМ в Україні

l a k o k r a s k a . u a
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Олесь 
Ластівка

Головний технолог Lacover

Перспективи розвитку українського 
виробництва порошкових покриттів

Дар'я
Кумова

Керівник напрямку rabota.ua

Аналітика ринку праці. Міграційні 
процеси. Вплив бренду роботодавця

Юліан
Фесенко

Директор
JDesign Branding Agency & Design Studio

Особливості національного брендінгу або 
нащо той маркетинг моїй фарбі, якщо я можу 
зробити як у сусіда та продати дешевше

Тетяна
Ситник 

Керівник відділу
B2B and Strategic Research GfK Ukraine

Як себе почуває споживач: настрої, 
доходи, покупки

Максим
Потапчук

Перший заступник директора Метал Принт

Лаки та фарби для пакування. 
Матерiали та технологii

Тамара
Кутонова

Національний координатор проектів ОБСЄ

Проект регламенту з обмеження 
концентрації свинцю у фарбах - Status Quo

Ганна
Лісіна

Генеральний директор
УкрНДНЦ

Національний орган стандартизації: 
плани та перспективи

Олександр
Дворцов

Представник компанії
Gema

Експертна оцінка стану українського 
ринку порошкових покриттів

Ігор
Тютюшкін

Заступник директора
ГеоФіп

Як організувати вихід компанії на ринок 
Євросоюзуl a k o k r a s k a . u a
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Володимир
Удовіченко

Заступник технічного
директора з розвитку
Kompozit

Чи є життя після ГОСТів?

Айрат
Ахметов

Продакт менеджер
Hempel

ISO 12944 як стандарт 
антикорозійного захисту

Галина 
Бузан

Директор Центру екологічної стандартизації  ДЕА 
післядипломної освіти та управління

Конкурентоздатність у державному і приватному 
секторах економіки: Про створення платформи по 
екологізації публічних закупівель і подальша реформа у 
цій сфері

Євген
Поляшенко

Співласник LTL Group
Член Ревізійної Комісії Українська Асоціація 
Меблевиків

Чи є меблева галузь в Україні?

Олександр
Глушко

Директор
Хопперг

Ефективні інструменти підвищення 
продажу ЛФМ в умовах стагнуючого 
ринку

Олександр 
Ковальонок

Аналітик ProZorro

Аналітика для бізнесу на базі біай, як 
покращити участь за допомогою 
аналітичних інструментів

l a k o k r a s k a . u a
Grand Admiral, Ірпінь

Директор NESTAND'ART

Олександр Поляков

Директор Структуріон

Як фарбувати звичайному смертному?

Бернхард 
Хиршман

Менеджер з розвитку бізнесу Allnex

Добавки ADDITOL & MODAFLOW, помічники в 
покриттях

Марина Волошина
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Галина 
Бузан

Директор Центру екологічної стандартизації 
ДЕА післядипломної освіти та управління

Конкурентоздатність у державному і 
приватному секторах економіки: Про 
створення платформи по екологізації 
публічних закупівель і подальша реформа у 
цій сфері

Роберт 
Капущенко

Головний технолог Капітель ЛФМ 

Порівняння вуглеводневої та 
целюлозного пожежі. Правильний вибір 
вогнезахисних матеріалів

Юлія 
Лахай

Керівник департаменту 
Digital Print Center

Лаки та фарби в цифровому 
друці етикетки

Мушег 
Геворгян

Технічний директор МІМ

Підготовка металу під фарбування. 
Рішення проблем

Анастасія 
Усова

ГРадник, керівник практики антимонопольного 
права 
Redcliffe Partners

Недобросовісна конкуренція: за що 
штрафує АМКУ та як можна захиститись 
від порушників

l a k o k r a s k a . u a
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Ольга 
Кравченко

Керівник проектів з порошкових покриттів 
УХЛ-Маш

Стандарти для порошкових фарб в 
Україні. Що маємо на заміну ГОСТам

Тарас 
Караваєв

Доцент  КНТЕУ

Об'єми та динаміка ринку ЛФМ України

Андрій 
Кузьменко

Заступник Генерального директора ДП ПРОЗОРРО

Доробки ProZorro, які покращать роботу 
для бізнесу
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19 тис. 16 тис. 13 тис.

10 тис. 6,5 тис. 3,5 тис.
Розміщення банеру

в конференційному залі

Презентацiя продуктiв
або послуг (15-20 хвилин)

Міністенд в конференц-холі
перед залою засідань

Розміщення рекламних
модулів (А4) у збірнику

доповідей

Розміщення рекламних
буклетів на столі

реєстрації делегатів

Вкладення рекламних
матеріалів у пакети делегатів

#22
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МИ ПРИЙМАЄМО МАКЕТИ
У НАСТУПНИХ ФОРМАТАХ: 

ТЕХНІЧНІ
ВИМОГИ

Кольорова
модель CMYK,
всі шари злиті

Кольорова модель CMYK,
весь текст переведен

у криві, всі зображення
та ефекти растровані

РЕКЛАМНІ
МАКЕТИ

РЕКЛАМНІ
БАНЕРИ

• розміри макета:
220х307 мм = 210х297 мм
+ 5 мм під обріз з кожного боку

• фонове зображення
займає всю площу
макета

• важлива інформація (текст, картинки)
повинні відступати всередину на 5 мм
від лінії різуVisual communication takes
place through pictures, graphs and charts,
as well as through signs, signals and symbols.
It may be used either independently or as
an adjunct to the other methods.

• розміри макета:
800х1 800 мм

• фонове зображення
займає всю площу
макета

• важлива інформація
(текст, картинки) повинні
відступати всередину
на 40 мм від лінії різу

#23



СТАНДАРТНИЙ
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
ВНЕСОК

ДО ВАРТОСТІ РЕЄСТРАЦІЙНОГО
ВНЕСКУ ВХОДЯТЬ:

#24

ПОВНИЙ
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
ВНЕСОК

за кожного представника на конференції
(при сплаті внеску до 1 лютого 2018)

за кожного представника на конференції

Ділова програма

СПЕЦІАЛЬНІ
УМОВИ ТА ЗНИЖКИ

Представники українських підприємств-виробників
ЛФМ отримують спеціальну знижку -50 %
при сплаті реєстраційного внеску

Спікери від підприємств-виробників ЛФМ України,
представники підприємств-споживачів покриттів - керівники,
профільні спеціалісти з закупівель та технічні фахівці звільняються
від сплати реєстраційного внеску

Вечірні прийоми
Можливість послухати доповіді,
виступити, взяти участь в дискуcіі 

Фуршет, ГАЛА-вечеря - час
для міцних взаємовигідних
ділових відносин

Обіди та перерви
на каву

Матеріали

Можливість завести нові
знайомства, обмінятися
діловими контактами

Офіційні друковані
та підсумкові
(он-лайн доступ)

16 тис. гривень 17,5 тис. гривень



або зареєструйтесь онлайн
www.lakokraska.ua

РЕЄСТРАЦІЯ
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П. І. Б.

ПОСАДА

НАЗВА КОМПАНІЇ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

WWW

E-MAIL

Будь ласка заповніть відповідні
поля у формі та відправте
на адресу електронної пошти

info@musthavents.com

ВИСТУП
ІЗ ДОПОВІДДЮ

СПОНСОРСЬКА 
УЧАСТЬ

РЕКЛАМА

БРОНЮВАННЯ
НОМЕРІВ

Номер не потрібен Номер потрібен

ТЕЛЕФОН

УЧАСТЬ В 
ЯКОСТІ СЛУХАЧА
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