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ПАРАЛЕЛЬНІ
ВИСТАВКИ:
Виставка Waste Management
пройде паралельно з
міжнародними виставками:
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Будівництва і
експлуатації
гідротехнічних споруд і
водних об’єктів
Hydro Engineering hydro-expo.com
Відвідування виставок –
безкоштовне, необхідна
реєстрація на сайті.

ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧАЄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обладнаний стенд* (фриз, стіл, стільці, розетка, вішалка, кошик для сміття, спот лампа, стінові панелі, ковролін)**
установка техніки / обладнання на вулиці (від 9 кв.м, за узгодженням)**
презентація в Діловій програмі (10-20 хв, від 9 кв.м)**
проведення відкритого семінару / майстер-класу в Діловій програмі (30-60 хв, від 12 кв.м)**
розміщення рекламного блоку А4 в е-каталозі (від 9 кв.м)**
ротація рекламного відео у виставковому залі (від 15 кв.м)
розміщення логотипу, опису компанії на сайті та в е-каталозі
запрошення на фуршет
документація виставки
в т.ч. ПДВ

* Окрім необладнаної площі
** Тривалість презентації, семінару, розмір рекламного блоку та обладнання стенду відрізняється в залежності від обраної
опції. Будь ласка, звертайтеся для надання детальної інформації
Відвідування - безкоштовне при попередній реєстрації на сайті wm-expo.com
+38 056 794 33 94

wm-expo.com
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ПОПЕРЕДНЯ ДІЛОВА ПРОГРАМА ВИСТАВКИ
Панельна дискусія. Пріоритети екологічної політики. Перші результати
Сесія 1. Обладнання для роздільного збору та сучасна техніка для роботи з відходами
Сесія 2. IoT в сфері управління відходами
Сесія 3. Сортування та переробка відходів
Сесія 4. Утилізація відходів: полігони, біогаз, сміттєспалювання, енергія з відходів
Сесія 5. Фінансування та інвестиції в сферу поводження з відходами
Індивідуальні переговори з представниками фінансових організацій
Конференція «Переробка промислових відходів»
Теми конференції:
• проблеми, пов’язані з переробкою промислових відходів
• фінансовий механізм підтримки державою екологічних проектів підприємств
• законодавчі реформи, необхідні в сфері роботи з промисловими відходами
• механізм державного та громадського контролю природоохоронної діяльності в сфері управління відходами
промислових підприємств
• сучасні технології та обладнання для поводження з промисловими відходами
Сесія 1. Гірничо-металургійний та паливно-енергетичний комплекси
Сесія 2. Перспективи розвитку ринку брухту чорних і кольорових металів
Сесія 3. Поводження з відходами тваринництва, агропромислового комплексу та харчової промисловості
Сесія 4. Використання відходів у цементній промисловості
Конференція «Збір та утилізація небезпечних відходів»
• Поводження з небезпечними відходами та ВЕЕО / WEEE (відходи електронного та електротехнічного обладнання,
батарейки та акумулятори)
• Поводження з медичними відходами
• Поводження з радіоактивними відходами
Блок «Системи поводження з відходами в регіонах України»
Блок «Переробка вторинної сировини: полімери, макулатура, скло, шини та ГТВ»

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

міжнародні та вітчизняні постачальники техніки, обладнання та комплексних рішень для поводження з відходами
класу I - V
оператори ринку відходів, управління та комунальні підприємства зі збору, вивозу, сортування, зберігання, утилізації
відходів класу I - V
оператори полігонів ТПВ
промислові підприємства: ГМК, ПЕК, підприємства із заготівлі та переробки брухту чорних і кольорових металів,
підприємства - виробники небезпечних відходів, медичні заклади, будівельна та цементна галузі, транспорт, порти,
Укрзалізниця, агропромисловий комплекс, тваринництво, харчова промисловість
переробники вторинної сировини: полімери, скло, макулатура, шини
торговельні мережі, виробники товарів в упаковці
будівельні, інжинірингові, проектні, консалтингові, юридичні компанії, EPC-контрактори
профільні міністерства та Комітети Верховної Ради, органи державного нагляду (контролю)
регіональні та муніципальні органи влади, територіальні громади, ОСББ
банки, інвестиційні компанії, фінансові організації
дипломатичні представництва
наукові та освітні установи, громадські організації

+38 056 794 33 94

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

ОРГАНІЗАТОР:

Виставковий Центр «АККО Інтернешнл»
проспект Перемоги, 40-Б (парк Пушкіна ),
ст. метро «Шулявська»
Kиїв, Україна
www.acco.ua

Компанія «Бізнес-Форум»
+38 056 794 33 94
events@wwm-expo.com
wwm-expo.com
b-forum.com

wm-expo.com

