
Х МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМXIV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Організатори: Готель:

P U B L I S H E D S I N C E 1 9 9 7

12–13
вересня

2019
Fairmont Grand Hotel, 

вул. Набережно- 
Хрещатицька, 1 

Київ



Професійний тижневик НафтоРинок запрошує Вас прийняти участь у міжнародній конференції 
Ukrainian Petroleum Market 2019 (UPM2019), яка відбудеться 12–13 вересня 2019 року у Києві. Традиційно ми охоплюємо 
ринки моторних палив: перший день буде присвячений бензинам та ДП, а також розвитку мереж АЗС, у фокусі другого дня 
буде ринок скрапленого газу —  від виробництва та поставок, до технічних тем, якими переймаються оператори у зв‘язку із 
запровадженням ліцензування.

Україна інтегрована у світовий ринок нафтопродуктів, отже ми очікуємо приліт делегацій з Польщі, Білорусі, Казахстану, 
Азербайджану, Литви, Туреччини, Румунії, Швейцарії, США, та багато інших країн. НафтоРинок —  єдиний в Україні 
професійний майданчик для ділових зустрічей фахівців ринку нафтопродуктів.

Запрошуємо приєднатися до професіоналів 12–13 вересня на UPM2019!

До зустрічі у Києві!

ДОРОГІ ДРУЗІ!

КЛЮЧОВІ ТЕМИ:

Як змінюється ринок 
бензинів та ДП

Розвиток
ринку LPG

Держрегулювання 
ринку пального

Хто заробляє
на ринку LPG

Стратегія українських 
виробників

Площадки для
торгівлі LPG

FMCG
на АЗС

Вектори
поставок

Digital marketing 
на заправках

Інфраструктурні
проекти

Технології 
та сервіс

Що дало
ліцензування

UPM LPG
СТРУКТУРА УЧАСНИКІВ:
5% Консалтингові компанії

Транспортні, логістичні компанії5%

7% Держсектор

10% Супутні товари

13% Трейдери та виробники

15% Постачальники обладнання

45% Роздрібні оператори



ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:

Умови участі

Вкладення в пакет делегата €200

Заочна участь (матеріали конференції) €400

Промо-ролики в перервах €500

Розміщення рекламного баннеру €1000

Комерційна доповідь €1500

Спонсорські можливості можуть включати:
• участь в програмі заходу – виступ, модераторство, участь в дискусії;
• організацію індивідуальних семінарів и тренінгів;
• спеціальні заходи – бізнес-обіди або вечірні прийоми.

1
день

1
день

1
день

2
дні

2
дні

2
дні

€450 €850 €999 €800 €1400 €1800

Що потрібно зробити, аби стати учасником конференції:
1. Вибрати форму участі в конференції (делегат (очне/заочне),
спонсор, партнер, експерт).
2. Заповнити заявку та вислати її на пошту upm@upeco.com.
3. Отримати і оплатити рахунок, тим самим підтвердивши свою участь.
Заявки на участь в конференції приймаються до 09 вересня 2019 року
Проживання (не входить у вартість участі) - http://www.fairmont.com/kyiv

* Оплата в іншій валюті визначається виходячи із курсу на час домовленності

Спонсорські пакети: Делегати:

Брендування стрічок €1500

Спонсор кавабрейка 2 €2000

Партнер сесії 2 €2000

Спонсор сесії 3 €3000

Спонсор обіду 3 €3000

Спонсор вечері 4 €5000

Партнер конференції 6 €7000

Спонсор конференції 8 €10000

Генеральный спонсор конференції 10 €15000

Вартість включає:
• участь у всіх заходах конференції;
• отримання матеріалів конференції
• участь у вечірній програмі 12 вересня.

Як отримати знижку:
- за умови ранньої реєстрації (оплати участь до 01.09.2019)
- бути підписником продуктів UPECO 
(НафтоРинок, цінова інформація, консалтингові послуги в 2019 р.)

-10%

Будемо раді бачити Вас на конференції 12–13 вересня в Києві!

БЦ Ост-Вест Експрес, 
вул. В. Хвойки, 18/14, Київ

upm@upeco.com +38 (044) 494 25 30 (тел.)
+38 (044) 494 13 53 (факс) fb.com/nefterynokf

nefterynok.info

+38 050 140 96 45 sirenko@upeco.com
Олександр Сіренко, керівник проекту

+38 098 525 34 53 glumov@upeco.com
Дмитро Глумов, адміністратор проекту

НАШІ КОНТАКТИ
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