
ВІДКРИВАЙТЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ У ГАЛУЗІ ВДЕ НА SEF

16 Жовтня
• B2B Форум
• SEF Сонячна енергетика
• SEF Юридичні та фінансові  
  аспекти

• SEF Розподілене виробництво енергії
• SEF Енергоефективність17 Жовтня

• SEF Біоенергетика
• Тренінги SOLAR ACADEMY
• Виставка SEF

18 Жовтня

SEF У ЦИФРАХ
5000+ 
відвідувачів

35+ 
країн

70+ 
спікерів

600+ 
делегатів

150+ 
експонентів

7500м²
простору

• SEF Штучний інтелект 
  в енергетиці
• VIP Лаунж-зона
• Церемонія SEF AWARDS 2019
• SEF Вечірній прийом

https://sefkyiv.com/


• Нові контакти 
• Зустрічі та переговори
• Контракти та продажі 

Вже 11-й рік поспіль SEF є головною та наймасштабнішою подією галузі ста-
лої енергетики Центральної та Східної Європи. Форум є унікальною можли-
вістю отримати інсайти в  фінансових, юридичних і технічних особливостях 
будівництва об’єктів відновлюваної енергетики, а також енергозабезпечення 
різних виробничих і комерційних об’єктів.

• Інсайти 
• Нові проекти та рішення
• Інноваційні ідеї
• Натхнення

ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ ВІД SEF?

ФОРУМ SEF

СЕРЕД СПІКЕРІВ:

Луїс Жанейро, 
керівник програми 
Remap, IRENA

Стефан Ксангер, 
генеральний секретар 
Всесвітньої вітроенергетичної 
асоціації (WWEA)

Олексій Рябчин, 
Співголова Асоціації 
членів парламенту 
України «Зелена 
енергія змін»

В 2019 
МИ ОЧІКУЄМО: 35+ 

країн
80+ 
спікерів

600+ 
делегатів

• SEF Сонячна енергетика
• SEF Юридичні та фінансові      
  аспекти
• SEF Штучний інтелект 
  в енергетиці

КОНФЕРЕНЦІЇ 
В РАМКАХ ФОРУМА: 

• SEF Розподілене виробництво    
  енергії
• SEF Енергоефективність
• SEF Біоенергетика

Віталій Давій
Співзасновник SEF, CISOLAR 
та Solar Academy, інвестор 
в стартапи передових 
технологій

https://sefkyiv.com/


35+ 
країн

ВІДГУКИ ПРО SEF

«SEF – найголовніша подія у відновлюваній 
енергетиці. Саме тут ми знаходимо клієнтів». 
Родіон Морозов, УКРГАЗБАНК

«SEF дає можливість оцінити стан ринку 
та знайти надійних партнерів». 
Олег Костюченко, Соколовський та Партнери

«SEF – це корисна комунікативна платформа для всіх 
учасників ринку, зацікавлених у розвитку відновлюва-
ної енергетики». 
Нарек Тунян, RECOM

«SEF  дає можливість отримати інсайти не тільки 
українського ринку, а й інших регіонів. 
Ми зустрічаємо тут нових клієнтів та партнерів». 
Дімітріс Тітопулос, Suntech Power

https://sefkyiv.com/


17-18 жовтня 2019 року у виставковому центрі «М82» 
(Київ, Україна) відбудеться виставка, на якій буде представлено 

ключових лідерів галузі, виробників, постачальників, 
торговців, підрядників та партнерів з більш ніж 35 країн. 

Виставка охоплює 7500 кв.м

• Виробники модулів
• Виробники інверторів
• Постачальники матеріалів та аксесуарів
• ПВ дистриб’ютори
• Інсталятори
• Інженерне консультування

• Системні інтегратори
• Сонячні парки
• Сонячні асоціації та медіа
• Експерти біоенергетики 
• Експерти вітроенергетики

• Генеральний директор та інші   
  керівники С-рівня
• Голова, президент, генеральний 
  менеджер, віце-президент, директори
• Менеджери проектів та інженери
• Менеджери продажів та постачання
• Менеджери з розвитку бізнесу та  експорту

• Менеджери з маркетингу та комунікацій,
  ЗМІ та журналісти
• Фахівці з досліджень та розвитку
• Обласні державні органи

ВИСТАВКА SEF

• Власники проектів
• Банки та інвестори
• Муніципалітети 
  та комунальні підприємства
• Малі підприємці

• Агенти та дистриб’ютори
• Підрядники
• Інженерія та консультації
• Дослідження та розвиток

ПРОФІЛЬ ВІДВІДУВАЧІВ:

ПОСАДИ ВІДВІДУВАЧІВ:

ПРОФІЛЬ ЕКСПОНЕНТІВ:

3 ЛЕГКИХ ВАРІАНТИ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА SEF 2019:

https://sefkyiv.com/


• Менеджери з маркетингу та комунікацій,
  ЗМІ та журналісти
• Фахівці з досліджень та розвитку
• Обласні державні органи

3 ЛЕГКИХ ВАРІАНТИ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА SEF 2019:

ОРГАНІЗАТОР SEF:
Innovative Business Centre ― організатор ділових заходів у галузі сталої 

енергетики та нових технологій на ринках, що розвиваються.

Тисніть  на іконку та приєднуйтеся:

1Надіслати 
нам запит на
sef@ibcentre.org

Подзвонити:
+38 044 383 03 56 
+44 207 442 55 552 Зареєструватися онлайн чи 

залишити запит на сайті:
www.sefkyiv.com3

https://sefkyiv.com/
https://www.facebook.com/sefkyiv2019/
https://www.youtube.com/channel/UC9d2vP-P8nfoBQonofZLQdA?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/groups/8228980/
https://www.instagram.com/sefkyiv/
https://t.me/ibcentre   
https://twitter.com/IB_Centre

