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Що дає участь у конференції 
«Пакувальна індустрія» 

«Пакувальна індустрія» – це 
потужний інформаційний ресурс 
для обміну думками про 
нинішній стан та сучасні тренди 
розвитку пакування в Україні 

Александров О.М.  
DOW 

Конференція «Пакувальна 
індустрія» – це можливість 
розповісти про інноваційні 
розробки пакувальних 
матеріалів та упаковки 

Волощук О. О. 
Poly One 

Конференція «Пакувальна 
індустрія» – це мозковий 
штурм фахівців пакувальної 
індустрії стосовно пошуку 
напрямів підвищення 
екологічності упаковки та 
зменшення негативного 
впливу на довкілля її 
відходів 

Слабий В.Г.  
УКРПЕК 



Творча атмосфера конференції 
«Пакувальна індустрія» не тільки 
додає нових знань, а й сприяє появі 
нових ідей. 

  Россихин Г.С.  
Хенкель 

На конференції «Пакувальна індустрія» 
розглядаються актуальні проблеми 
художнього оформления упаковки 
різними способами друку  

Шелеховский М.К.  
Уніпринт-HP 

Конференція «Пакувальна 
індустрія» відкриває шлях 
до українського 
пакувального ринку, дає 
можливість налагодити 
ділові контакти, знайти 
клієнтів та бізнес-партнерів  

Ельтінг 
W&H 

Що дає участь у конференції 
«Пакувальна індустрія» 



Чому треба брати участь 
у конференції 

«Пакувальна індустрія – 2019» 

• отримати нові знання 

• прояснити проблемні питання в пакуванні 

• розповісти про продукцію своєї компанії 

• знайти партнерів та клієнтів 

• донести свої думки про розвиток пакування в Україні та почути 
думки своїх колег 

• отримати пакет новітньої інформації про сучасне пакування: 
матеріали конференції, журнали, книжки, бази даних виробників, 
рекламні проспекти тощо. 

Це можливість: 



Основні 
тематичні напрямки 

• Економічна привабливість України для інновацій у пакувальну індустрію; 
• Сучасні розробки матеріалів та упаковки для зменшення втрат харчової 

продукції; 
• Циклічна економіка в пакуванні; 
• Новітні розробки пакувальних полімерних матеріалів із зменшеним 

негативним впливом на екологію довкілля; 
• Цифрові технології в організації пакувального виробництва; 
• Фарби, форми, технології та обладнання для виготовлення привабливої 

упаковки; 
• Реалізація інновацій направлених на покращення інформативності та 

зручності упаковки; 
• Використана упаковка – не сміття, а корисна вторинна сировина. 



Мартін Кірш  
директор британської асоціації 

упаковки для продуктів 
харчування, Велика Британія 

Ексклюзивний гість 

Закони про упаковку харчових 
продуктів та вимоги 

відповідальності виробника, 
необхідні українському 

пакувальному бізнесу для виходу 
на ринки ЄС 



Екскурсія до Експертного центру  «Біолайтс»  

Тільки для учасників 
конференції 

«Пакувальна індустрія – 2019» 

 незалежної європейської лабораторії з оцінки безпечності 
харчових продуктів та інших виробів 



Конференцію підтримали: 



 
 
 
 
 
 

ОРГВНЕСОК ВКЛЮЧАЄ: 
 
• участь в пленарному, секційних засіданнях, 

круглому столі, дружній вечері, кава-паузах, 
обіді між засіданнями та всіх інших заходах 
конференції; 

 
 • матеріали конференції: збірник доповідей - 

друкований чи електронний варіант, перелік 
учасників конференції з контактною 
інформацією, журнал «Упаковка» № 4-2019, 
рекламні матеріали і матеріали для роботи на 
конференції. 

 
ОРГВНЕСОК: 

• Для членів Клубу пакувальників - 4000 грн. 
• Для не членів Клубу пакувальників: 
    - до 15.07.2019 р - 4000 грн., 
    - після 15.07.2019 р - 4800 грн. 

ПРОЖИВАННЯ (в оргвнесок не включене) 
Для учасників конференції заброньовані номери в PREMIER hotel LYBID : 

Premier TWN Business   2590 грн 
Premier DBL Business   2300 грн 

ПРИМІТКИ: 
• У вартість номера входить сніданок 
• У разі проживання в готельному комплексі 

без посвідчення про відрядження, 
одноразово сплачується туристичний збір у 
розмірі 1% від вартості проживання 

Час заселення - 14:00, час виїзду - 12:00. 
  
Для учасників конференції (безкоштовно): 

• Wi-Fi на всій території 
• Автопаркування 



Рекламна презентація (до 15 хв) 3000 грн. 

Міні-стенд у холі перед залом конференції 6000 грн. 
Кольорова / чорно-біла реклама А5  
в збірнику доповідей 4000 / 2500 грн 

Рекламні матеріали в пакетах учасників  
або на стійці реєстрації 2000 грн. 

Roll-up банер у залі конференції 2000 грн. 
Друк доповіді у збірці доповідей  
(заочна участь) 2400 грн. 

Банер (220х85 пікс) на сторінці конференції  
в Internet 600 грн. 

Пропонуємо  
рекламні послуги: 



 
ОРГАНІЗАТОРИ:    

 
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО 
КОНФЕРЕНЦІЮ: 

 
 
 
 
 
 
 

АНКЕТА  
ДЛЯ УЧАСТІ:   
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КОНТАКТИ:    Україна, 02002, м. Київ, ул. Є. Сверстюка  
(М. Раскової), 4 а, офіс 416, Клуб пакувальників 
 
Тел. / факс:  
+38 (044) 517-78-26, 517-23-23, 517-23-83 
 
E-mail: upakjour@nbi.com.ua, club-pack@ukr.net, 
www.upakjour.com.ua  
 
Голова оргкомітету – Кривошей Валерій 
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