ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ФОРУМ - 2020
найважливіша подія молокопереробної галузі України
Шановні Панове!
Від імені організаторів “Всеукраїнського Молочного Форуму - 2020” дозвольте засвідчити вам свою
повагу та запросити вас стати офіційним Партнером цієї важливої міжнародної події.
Дата та місце проведення Форуму: 25 вересня 2020 року, м.Київ, Прем'єр Готель “Русь”.
Організатори: Спілка молочних підприємств України та “Центр новітніх технологій та інновацій”.
Учасники та спікери:
- Державні діячі, заступники Міністрів та голови департаментів Уряду, голови комітетів та
підкомітетів Верховної Ради України, представники ЄС та іноземні гості;
- Власники та керівники підприємств молочної промисловості (серед них Pepsico, Lactalis, Danone,
Elopack, Молокія, Люстдорф, Укрпродуктгруп, Дубномолоко, КМК, Галичина, Молочний Альянс,
Хр.Хансен, БіАгр, Ічня, Tetra Pak, Аграна Фрут та інші великі, середні та крафтові виробники та
дистрибьютори);
- Інвестиційні компаніЇ та банки;
- Представники проектних, технологічних та виробничих компаній;
- Керівники галузевих Асоціацій, провідні експерти;
- Засоби масової інформації.
Основна мета конференції.
Поточна ситуація, яка склалася в молочній галузі України, потребує невідкладних заходів та спільної
роботи між приватними компаніями та Урядом. Тільки разом ми зможемо розробити “правила гри”,
підтримувати один одного та розвиватися в конкурентних умовах сучасного ринку для задоволення
потреб українців в якісній продукції вітчизняного виробництва.
Запрошуємо Вас приєднатися до Форуму в якості Партнера або Спонсора нашого заходу.
Ви будете мати можливість налагодити зв'язки з власниками або керівниками найбільших українських
підприємств, поспілкуватися з членами Верховної Ради та Уряду України, а також знайти нові ринки збуту
та розповісти потенційним замовникам про сучасні розробки та переваги Вашої продукції.
Готові обговорити з вами можливості та спеціальні умови для співпраці.
Контакти організаторів: (095) 577-4660, conference@cnti.com.ua
Більше інформації про Форум: www.dairyforum.site

Реєстрація: https://forms.gle/qTXC121A82cXyFp96
З повагою,

Вадим Чагаровський
Голова Спілки молочних підприємств України

Ольга Колесова
Директор ЦНТІ

ПАКЕТЫ для СПОНСОРОВ и РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ — UDF-2020, 25 сентября
ПАКЕТЫ для ПАРТНЕРОВ и СПОНСОРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Упоминание во всех документах Форума
Размещение логотипа на сайте и странице Форума в FB
Размещение банера в зале и зоне кофе-брейк
Выступление с трибуны Форума — 10 мин
Два места для Участников по пакету VIP
Реклама (1 стр) в каталоге Участников Форума
Размещение буклета в Информационных пакетах Участников
Все материалы Форума (презентации, каталоги)
Презентация продукции в группе второй части Форума

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Упоминание во всех документах Форума
Размещение логотипа на сайте конференции
Одно место Участника по пакету VIP
Одно место участника по пакету Standard
Размещение расширенной информации в каталоге Форума
Размещение рекламного буклета в пакетах участника

ПАРТНЕР
Размещение логотипа на сайте Форума
Одно место участника по пакету VIP
Размещение расширенной информации в каталоге Форума
Размещение рекламного буклета в пакетах участника
Участие 2-х представителей в тематических заседаниях
Форума (15:00 — 18:00)

30 000 гривен

75 000 гривен

150 000 гривен
ОТДЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ во ВРЕМЯ ФОРУМА:
Размещение банера в зоне кофе-брейк
Размещение банера в зоне основного заседания
Размещение банера в зоне тематического заседания
Презентация продукции в группе «Оборудование и технологии»
Размещение рекламы (1 стр) в каталоге Форума
Участие в закрытом деловом Гала ужине
Размещение рекламной информации в «Пакете Участника»

2000 грн / 1 банер
3500 грн / 1 банер
1000 грн / 1 банер в 1 зале
3500 грн. / 10 мин
850 грн
6000 грн
1000 грн / 1 буклет не более 25 листов

Размещение брендированной сувенирной продукции на стойках
регистрации и на каждом месте Участника

25000 грн

Спонсорство тематического заседания

7000 грн

(095) 577-4660, conference@cnti.com.ua
www.dairyforum.site

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ФОРУМ - 2020
ОБ'ЄДНАЄМО ЗУСИЛЛЯ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА!
Дата проведення: п'ятниця, 25 вересня 2020 року.
Місце проведення: Прем'єр Готель РУСЬ, м.Київ
Організатори:
Спілка молочних підприємств України (UA Dairy)
Центр новітніх технологій та інновацій (CNTI)

Основні теми Форуму:
- презентація Національної Програми розвитку молочної галузі України на 2020-2025 роки;
- проблеми та перспективи розширення бази молочної сировини;
- боротьба з підробною та фальсифікованою продукцією;
- розробка концепції лобіювання державної підтримки молокопереробної галузі (великих, середніх, малих та крафтових
підприємств);
- шкільне та спеціалізоване харчування;
- сучасне виробниче устаткування та технології;
- проблеми та перспективи роботи на міжнародних ринках, імпорт-експорт продукції та сировини;
- особливості роботи з рітейлом;
- методологія збору, статистика та аналітика даних молочної галузі України.

Учасники та спікери:
- керівники підрозділів та напрямків КМУ, голови та члени комітетів та підкомітетів ВРУ
- голови Асоціацій підприємств молочної галузі України;
- керівники міжнародних та іноземних профільних Об'єднань, представники ЄС;
- власники та перші особи провідних українських виробничих компаній;
- власники крафтових закладів, представники МСБ та фермерських господарств;
- виробники та дистрибьютори сучасного обладнання та технологій для молочної сфери;
- засоби масової інформації, науковці, експерти.

Програма Форуму:
10:00 – 14:00 – програма для всіх Учасників, розгляд головних тем, виступи VIP-спікерів, обговорення
15:00 – 18:00 – програми за напрямками в окремих залах:
напрямок №1, зала A: робота з рітейлом – проблеми та шляхи їх вирішення, альтернативні напрямки продажу;
напрямок №2, зала В: нові технології та сучасне обладнання для середнього та малого бізнесу (презентації виробників,
обговорення, можливості внутрішньої кооперації, інвестиції та кредитування);
напрямок №3, зала С: шкільне та спеціалізоване молочне харчування — проблеми, перспективи та моделі розвитку,
співпраця з місцевими та державними органами;
напрямок №4, зала D: міжнародна співпраця, можливості для розширення експортно-імпортних операцій, досвід
роботи молокопереробної галузі в країнах Європи.

Пакети для Участі:
- Стандарт – 3 999 грн (участь у першій загальній частині та в одному з круглих столів за напрямками)
- VIP – 9 999 грн (участь в усіх заходах та засіданнях Форуму, участь у закритій Гала-Вечері, додаткові послуги)
- Бізнес — 5 999 грн (участь в першій загальній частині Форуму, 10-хв презентація Продукції під час засідання за
напрямком №2, розміщення каталогу продукції у кожному Пакеті Учасника)
Передбачені знижки для “раннього бронювання”, кількості учасників більше 3 від однієї компанії та для
керівників/власників крафтових та для малих підприємств молокопереробної галузі України.

Пакети для Партнерів и Спонсорів:
- Партнер – 30 000 грн
- Генеральний Партнер — 75 000 грн
- Генеральний Спонсор – 150 000 грн

Анкета Учасника: https://forms.gle/7re34psCa6EpvnZW7
Контакти організаторів: (095) 577-4660, conference@cnti.com.ua, office@uadairy.com

