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Біоенергетика 
на 360 градусів

Учасники

Виробництво теплової та 
електричної енергії з біомаси, біогазу, 
побутових відходів 

Виробництво та використання  
тріски, пелет, брикетів, біоетанолу, 
рідких біопалив

Використання агробіомаси та 
вирощування енергетичних культур

Законодавство 

Фінансування проєктів 

Успішні кейси  

Світовий досвід  

Бар’єри, стимули та тренди

Розвиток біоенергетики в умовах 
низьких цін на природний газ

Біоенергетика та український Green 
Deal

Агробіомаса — майбутнє 
біоенергетики України

Аукціони vs «зелені» тарифи. Куди 
йти біоенергетичним проєктам?

Біометан vs «зелений» водень. Що 
буде експортувати Україна?

Нове в біоенергетиці України: 
біоетанол, енергія побутових відходів, 
енергетичні плантації, рештки 
кукурудзи як паливо 

Успішні кейси і технології

Бізнес: виробники обладнання та 
біопалив, власники біопаливних 
котелень, ТЕЦ та біогазових комплексів 

Влада: представники профільних 
міністерств і комітетів ВРУ, місцевих 
адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування

Фінансові організації: банки, 
інвестиційні фонди

Науковці
Громадські організації
Медіа

Тематика та акценти
у 2020 році

Biomass for Energy 2020
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Переваги
спонсорства

Місце спікера
на конференції
Можливість виступити з 
презентацією та бути учасником 
публічних дискусій з бізнесом та 
владою

Можливість транслювати 
меседжі вашої компанії на 
профільну аудиторію

Підвищення впізнаваності 
вашого бренду

Взаємодія з цільовою аудиторією, 
поширення рекламних матеріалів 
компанії під час конференції 
(аудиторія: 300+ учасників)

Поширення інформації про вашу 
компанію через сайти, соцмережі 
організаторів і партнерів 
(аудиторія: 15 000+ осіб), а також 
email-розсилку (аудиторія: 
7 000+ профільних контактів)

300+

15 000+
7 000 +

BFE•2020



Умови
спонсорства Варіанти спонсорських пакетів конференції
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Участь
у конференції

Публічність

Рекламні
матеріали

Безкоштовна участь (кількість учасників)

Вітальне слово на відкритті

Участь у панельній дискусії

Доповідь

Керівництво секцією

5
+
+
+

(у перший день)

+

3
-
-
+

(у перший день)

-

1
-
-
+

(у другий день)

-

Поширення інформації про компанію через 
сайти, соцмережі організаторів і партнерів 
(аудиторія: 15 000+), email-розсилку 
(аудиторія: 7 000+ профільних контактів)

Розміщення 1 roll-up стенду
в залі проведення конференції

Розміщення 1 roll-up стенду у фойє

Розміщення логотипа на сайті
та рекламних матеріалах конференції

Згадування компанії під час відкриття 
конференції

+

+

+
+

+

+

+

-
+

+

+

-

+
+

+

Вкладення рекламної продукції компанії в
«Комплект учасника конференції»

+ + +

GREEN STAR+ GREEN STAR GREEN
150 000 грн 100 000 грн 50 000 грн

BFE•2020

За потреби готові розробити індивідуальний спонсорський 
пакет, який максимально врахує ваші побажання
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Є запитання?

Ми на зв’язку:
Олександра Трибой
(044) 453-28-56, (067) 447-33-38 
e-mail: tryboi@uabio.org

За підтримки: Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження, Міністерства розвитку громад та територій Украї-
ни, Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, 
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування


