


Організатори

АСОЦІАЦІЯ «УКРСАДПРОМ»
Це об’єднання садоводів, виробників
продукції з плодів та ягід, виробників та
постачальників садивного матеріалу,
обладнання, сировини, інших матеріалів
і послуг для здійснення садівництва і
виробництва продукції з плодів та ягід,
інших господарських та громадських
об’єднань в галузі садівництва та
переробки плодово-ягідної сировини.

Торгово-промислова палата України 
Торгово-промислова палата України
відповідно до Закону України «Про торгово-
промислові палати в Україні» - недержавна
неприбуткова самоврядна організація, яка
на добровільних засадах об`єднує
юридичних осіб та громадян України,
зареєстрованих як підприємці, а також їх
об`єднання.

Консалтингова Компанія
«БІЗНЕСГРУПІНВЕСТ»

Юридичний радник АСОЦІАЦІЇ 
«УКРСАДПРОМ»

Розплідник плодово-ягідних культур 
«Брусвяна»

Вирощує саджанці ремонтантних сортів
малини, лохини канадської актинідії,
чорної і кольорової смородини,
великоплідний журавлини, ожини
безколючкової та ін. для оптової торгівлі
та власного садового центру.



МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Виставковий центр Торгово промислової палати України.
Один з найбільших виставкових центрів, що ідеально підходить для 

проведення бізнес заходів. 



МЕТА ЗАХОДУ 
Налагодження В2В комунікацій в сфері продажів плодово-

ягідної продукції між виробниками, переробниками, 
закупівельниками, експортерами та рітейлерами



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

Власники, керівники і профільні
менеджери товарних виробників
плодів і ягід, переробників,
учасників ринку оптової та
роздрібної торгівлі, компаній, які
здійснюють інформаційний
супроводів товарного садівництва,
постачальників обладнання,
устаткування, інших товарів і
послуг в сфері виробництва
плодово-ягідної продукції



 Приміщення площею 1 000 м2

 Конференц-зал вміщує до 1000 
осіб

 Зона для В2В переговорів
 Лаунж зона
 Зони для розміщення стендів
 2 проектори – 5000 лм
 2 екрани – (5,5х3,5 метра)





У роботі Форуму, зокрема, братимуть участь:
Ольга Трофімцева, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 

з питань європейської інтеграції
Олександр Ярещенко, канд. с/г наук, заступник директора інституту садівництва 

НААН України
Ольга Мозгова, керівник проекту «УкрАгроКонсалт»
Ольга Вергелес, менеджер Канадсько-Українського проекту з підтримки торгівлі та 

інвестицій
Сергій Галашевський, директор сертифікаційного органу «Органік Стандарт»
Ольга Стефанішина, голова урядового Офісу віце-прем'єра з питань європейської 

та євроатлантичної інтеграції
Людмила Войналович, аналітик Групи з фінансування та розвитку МСБ 

Європейський банк реконструкції та розвитку



ДИСПУТИ 
На одній сцені зберуться представниками найбільших торгових мереж, переробників 
та експортерів плодово-ягідної продукції для того щоб поділитися своїми вимогами 

до постачальників плодово-ягідної продукції. 



Весь час впродовж проведення Форуму буде працювати 
зона для В2В переговорів



Для гостей та учасників Форуму програмою передбачено Фуршет та 
кава-брейк. Впродовж всього часу роботи Форуму буде працювати 

зона для перерви на каву. 



ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ



ПАРТНЕРСТВО

Якщо у Вас є діловий інтерес і плани щодо успішного розвитку бізнесу в напрямку
зовнішньо економічної діяльності, підвищення позитивного іміджу Вашої компанії,
залучення нових потенційних клієнтів, то ми сподіваємося на партнерські відносини з
Вами.

В межах нашої партнерської пропозиції пропонуємо Вам можливість розміщення
в період проведення заходу інформаційних матеріалів ділового, новинного,
торгівельного та рекламного характеру.

Контакти організатора: ТОВ «Консалтингова компанія «БІЗНЕСГРУПІНВЕСТ»
+38(067) 503-43-07, +38(097) 399-82-88, office@bgi.net.ua Анна, Анатолій

mailto:office@bgi.net.ua


Схема проїзду: 



Запрошуємо Вас на Форум Плоди та ягоди-2017!
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