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Шановні партнери!
Запрошуємо вас прийняти участь у бізнес-зустрічі «Хлібопекарський бізнес 2023», яка відбудеться в Києві 
16 березня 2023 р.
У рамках зустрічі на вас чекають: 
•  виставка, на якій ви зможете ознайомитися з сучасними пакувальними рішеннями, технологічним та 

пакувальним обладнанням, продегустувати нові інгредієнти, хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби 
•  експозиція «Українські виробники хліба та хлібобулочної продукції»
•  переговори з представниками торговельних мереж «Постачальник – ритейл»
•  обговорення трендів ринку хлібобулочних та кондитерських виробів, презентації нових розробок компаній, 

панельна дискусія щодо скорочення енерговитрат

Місце зустрічі
Бізнес-центр IQ, м. Київ, вул. Болсуновська, 
13-15 (2 поверх). На мапі

Організатори і партнери
Генеральний партнер: компанія Ітак
Організатори: компанія Marko Pack, 
Всеукраїнська асоціація пекарів
Медіа-партнери: Хлібопекарська галузь, 
Світ Продуктів, World of packaging

Графік проведення
Дата проведення – 16.03.2023
Реєстрація учасників – 9:00
Початок заходу – 10:00
Завершення – 17:00

Цільова аудиторія
Керівники хлібопекарських та 
кондитерських підприємств, директори 
з якості, технологи, начальники 
департаментів постачання, головні 
інженери, начальники виробництва. 
Керівники борошномельних підприємств, 
технологи, начальники лабораторій. 
Фахівці ритейлу. Постачальники 
технологій, обладнання та пакування

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Умови участі
Для представників хлібопекарських та 
кондитерських підприємств участь двох 
представників безкоштовна, кожний 
наступний – 5500 грн.
Для компаній членів ВАП участь чотирьох 
представників безкоштовна

Презентація новинок продукції
Пропонуємо проведення презентації новинок 
своєї хлібопекарської продукції.
На ваш розгляд два варіанти проведення 
презентації.
1.  В рамках загальної експозиції. Місце 

розміром 100 * 40 см, лоток для викладки 
продукції. Вартість 800 грн.

2.  Персональне презентаційно-виставкове 
місце. Стіл, місце для розміщення банера, 
1-2 промоутера. Вартість 2500 грн.

Місце для виставки буде організовано в зоні 
переговорів з представниками торговельних 
мереж «Постачальник – ритейл». 

Програма
•  Тренди  українського ринку борошна 
•  Основні тренди хлібопечення України
•  Новації у хлібопекарському устаткуванні
•  Різноманіття продуктів та гнучкість при 

діленні тіста і різних мас
•  Якісне обладнання для нарізки та 

пакування хліба як інструмент підвищення 
продажів та покращення комунікації зі 
споживачами 

•  Сучасні технології збільшення термінів 
придатності борошняних виробів 

•  Актуальні тенденції й особливості 
пакування для ХБВ

•  Контроль якості сировини й готової 
продукції для борошномельної та 
хлібопекарської галузей 

•   Стандартизація та коригування якісних 
показників борошна для різних видів 
хлібобулочних виробів 

•  Використання  сучасного  лабораторного 
обладнання для контролю ефективності 
виробництва та отримання кінцевого 
продукту із заданими показниками якості

•  Панельна дискусія «Сучасна модель 
системи енергозабезпечення 
хлібопекарського підприємства»

«Марко Пак»
+38 095 091 4127

https://www.google.com/maps/place/IQ+Business+Center/@50.4217462,30.5509776,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cf6e072b61a3:0x28b8941f826fe32!8m2!3d50.4217462!4d30.5531663
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnhU0hl7IOd5rVWwOTpZnqTsv55vbKzO_K_-wU9audmlEhzQ/viewform?usp=sf_link

