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ІV МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ ВОДА & ЕНЕРГІЯ 

13-14 вересня 2018 

 

Загальний опис 

Еко Форум у Львові є одним з найактуальніших та найвпливовіших заходів в Україні у 
сфері водопідготовки, водопостачання, водовідведення, впровадження інноваційних 
технологій та досвіду виробництва енергії з відновних джерел.  

 
Наша мета: 
Еко Форум створений як професійна платформа для діалогу між політикою, бізнесом, 

наукою та суспільством з метою напрацювання стратегії захисту водного середовища, 
популяризації можливостей збереження водних та енергетичних ресурсів, сприяння 
впровадженню інноваційних технологій у водному та енергетичному секторах національної 
економіки. 

 
Умови участі у Форумі 
У заході можуть безкоштовно взяти участь представники водопровідно-каналізаційних 

підприємств України, муніципальні та державні органи влади, наукова та студентська 
спільнота, громадські організації, ЗМІ. 

Для представників бізнес-компаній передбачений організаційний внесок у розмірі 
2 000 UAH на одну особу. 

Видатки на обід на Арені-Львів учасники покривають самостійно (передбачено послуги 
платного кейтерінгу). 

Для відвідування ділової програми Форуму та Виставки необхідно заповнити 
реєстраційну форму на сайті http://eco-forum-lviv.com.ua/  і відправити її організаторам. 

Протягом 2 робочих днів після отримання реєстраційної форми Гостю Форуму 
скеровується лист - підтвердження про реєстрацію. 

13 вересня на стійці реєстрації необхідно отримати бейдж, який є перепусткою для 
відвідування ділової програми Форуму та Виставки. 

 
Умови участі у Виставці 
Під час Еко-Форуму Вода & Енергія  13-14 вересня 2018 року триватиме Виставка 

Інноваційних Технологій Water Pro, до участі у якій запрошуються підприємства та компанії, 
виробники й постачальники обладнання та устаткування для очищення природних і стічних 
вод, переробки та сортування відходів, засоби автоматизації технологічних процесів, 
економії енергоресурсів, транспортування води, новітніх «зелених» рішень. Експонентам 
Виставки надається можливість розмістити свої експозиції у спеціально обладнаних модулях 
або на відкритому майданчику. 

Експоненти звільняються від оплати організаційного внеску у розмірі 2 000 UAH та 
отримують квиток-запрошення на одну особу для участі у Afterparty. 

 
Вартість надання виставкових площ 

Оренда необладнаної виставкової площі - 4 000 UAH за 1 м2; 

Оренда площі на вулиці   -  300 UAH за 1 м2 

 
Порядок реєстрації та оплати 

Протягом 2 робочих днів після отримання реєстраційної форми Експоненту направляються 
проект договору, що включає вартість участі і рахунок на оплату участі. 
Вартість участі сплачується в порядку передоплати в розмірі 100% (сто відсотків) в терміни, 
зазначені в виставленому рахунку. 

 
 
Розташування стендів і технічне забезпечення 
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Розміщення стендів на виставці здійснюється Організатором в порядку надходження 
заявок з урахуванням побажань Експонента. Перелік додаткового обладнання надається 
Експоненту при реєстрації участі. При замовленні додаткового обладнання менш ніж за 3 
доби до відкриття виставки, вартість його оренди збільшується в 2 рази і гарантується при 
100% передоплаті. 

Розміщення реклами Експонента за межами його стенду здійснюється за погодженням з 
Організатором. 

 
Відмова від участі 
Відмова Експонента від усієї або частини виставкової площі має бути заявлена у 

письмовій форм за два тижні до офіційного відкриття виставки. При відмові від участі у 
виставці Організаційний внесок 10% від загальної суми за участь поверненню не підлягає. 
Відмова у письмовій формі після зазначеної дати призводить до виплати Експонентом 
штрафу в розмірі 100% вартості участі. 
 

Робота виставки 
Час роботи: 

13 вересня: 9:00 - 18:00 
14 вересня: 9:00 - 17:30 

Ввезення експонатів: 
12 вересня, з 16:00 до 20:00 

Вивезення експонатів: 
14 вересня, з 17:30 до 20:00 
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