Громадська спілка
«Співтовариство виробників і споживачів бобових України»
оголошує про проведення
Другої міжнародної конференції
«БОБОВІ КУЛЬТУРИ. НАЗУСТРІЧ ВИКЛИКАМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОПИТУ»
II international conference
«PULSES. FACING GLOBAL DEMAND»
23 листопада 2017 року
Україна, м. Київ, бізнес-хол НСК «Олімпійський» вул. Велика Васильківська,55

Друга Міжнародна конференція «Бобові культури. Назустріч викликам
глобального попиту» покликана виконати основну місію – збільшення посівних площ
під бобовими культурами в Україні, популяризацію споживання бобових в середині
країни та інформування світового професійного середовища по бобовим культурам
про велику можливість України стати в найближчі роки вагомим виробником бобових:
нут, сочевиця, квасоля, горох, маш, ін..
Учасниками конференції будуть фермерські господарства та агрохолдинги
України, провідні науково-дослідні інститути Національної академії аграрних наук
України, трейдингові компанії, представники міжнародних організацій – ФАО,
Всесвітня Конфедерації Бобових (GPC), Національна Індійська асоціація бобових,
Бразильська асоціація бобових, Асоціація бобових провінції Альберта (Канада),

Міжнародна Асоціація Торгівлі Зерном і Кормами (GAFTA), вітчизняні та зарубіжні
експерти-аналітики, представники посольств країн світу, які виробляють або
споживають високобілкові бобові та високоповажні гості міністерств і відомств.
Конференція проводиться за підтримки Міністерства аграрної політики та
продовольства України і стане яскравим продовженням Першої міжнародної
конференції по бобовим культурам, що відбулася в листопаді 2016 року в знак
активної участі України в реалізації програмних цілей, які були озвучені в Резолюції
86-ї Генеральної асамблеї ООН про проголошення 2016 року Міжнародним роком
бобових.
В рамках конференції будуть висвітлюватись такі основні теми:
- світове виробництво та споживання бобових культур;
- потенціал України на ринку бобових культур. Виробництво. Переробка;
- нові підходи та можливості для інвесторів по вирощуванню бобових в Україні;
- роль бобових культур в сортовій диверсифікації рослинництва;
- специфіка агротехнологій вирощування бобових культур;
- перспективи розвитку насінництва бобових культур в Україні;
- основні напрямки збуту бобових культур;
- міжнародні вимоги по торгівлі бобовими. Контракти GAFTA.
УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Очікується участь близько 300 делегатів з різних сфер аграрної галузі з різних
країн світу

ІІ Міжнародна конференція
«Бобові культури. Назустріч викликам глобального попиту»
ПРОГРАМА
08.45 – 10.00 Реєстрація учасників.
09.30 – 10.00 Ранковий фреш.
10.00 – Офіційне відкриття Конференції
Привітальне слово:
Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Президент Співтовариства виробників і споживачів бобових України Антоніна
Скляренко.
Президент Світової Конфедерації Бобових Хусейн Арслан.
10.00 – 11.30 СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ. Основні гравці ринку бобових.
• Україна: нові тенденції та перспективи.
• Індія: нові тенденції та перспективи.
• Канада: нові тенденції та перспективи.
• Бразилія: нові тенденції та перспективи.
11.30 – 11.50 Кава - брейк
11.50 – 13.30 ЕКОНОМІЧНА СЕСІЯ. Виклики та можливості.
• Маржинальність бобових культур. Інвестиції. Диверсифікація ризиків.
• Ефективний ланцюг створення вартості: МСП та великі агрохолдинги.
• Ринки збуту бобових культур та структурні особливості.
• Бобові як інструмент зростання ефективності бізнесу.
13.30 – 14.30 Ланч
14.30 – 16.00 ПРОФЕСІЙНА СЕСІЯ. Технології вирощування. Можливості
вдосконалення.
• Горох. Огляд ринку. Сучасні технології вирощування.
• Нут. Огляд ринку. Сучасні технології вирощування.
• Квасоля. Огляд ринку. Сучасні технології вирощування.
• Сочевиця. Огляд ринку. Сучасні технології вирощування.
• Маш. Огляд ринку. Сучасні технології вирощування.
16.00 – 16.15 – Кава-брейк

16.15 – 18.00 ДИСКУСІЙНА СЕСІЯ. Ключові основи ефективного бобового
бізнесу.
• Ринок насіння бобових культур.
• Засоби захисту рослин.
• Техніка та обладнання.
• Очистка, переробка, фасування.
18.00 – ЗАКЛЮЧНИЙ КОКТЕЙЛЬ
* У програму можуть бути внесені коректування

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
Реєстраційний внесок для одного учасника:
При оплаті до 23 жовтня 2017 року
При оплаті після 23 жовтня 2017 року

7200 грн.
8500 грн.

300 USD*
350 USD*

Оплата реєстраційного внеску включає:







участь у всіх заходах в рамках проведення конференції
синхронний переклад
пакет інформаційних матеріалів конференції
розміщення контактів компанії в каталозі конференції
кава-брейк, та обідній фуршет
заключний коктейль

Додатково оплачувані можливості для учасників:
 Участь в якості спонсора конференції
 Розміщення реклами на сторінках каталогу конференції та на промо-стенді
 Розміщення рекламного стенду в холі і залі проведення конференції
 Вкладення рекламної продукції в пакети учасників з матеріалами конференції
Система знижок:
 Членам ГС «Співтовариствовиробників і споживачів України» згідно пакету.
 10% - для кожного додаткового учасника від однієї компанії
 Знижки не сумуються

Умови оплати:
 Умови оплати - 100% передоплата до початку відкриття конференції згідно
виставленого Організатором рахунку на підставі заявки, поданої учасником і
укладеного договору
 Для нерезидентів - рахунок виставляється в доларах США. Комісія банку за
рахунок платника.

* Реєстрація буде розпочата з 13 вересня 2017 року
через сайт:www.ukraine-pulse.org

З усіх питань участі в конференції, спонсорства, а також реклами, будь ласка,
звертайтесь за наступними контактами організатора:

e-mail: conference@ukraine-pulse.org
welcome@ukraine-pulse.org
Skype: welcome_737
тел.: + 380 (44) 331-31-67, +380 (094) 831-31-67,
Виділені моб.: +38 (050)3471019 / for English speakers
+38 (068) 3808056
Адреса: Україна, 03150, г. Киев, ул. І.Федорова 6, оф.4
www.ukraine-pulse.org

