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ВСТУПНА ЧАСТИНА

Запрошуємо взяти участь у ключовому підсумковому івенті будівельної 
галузі – різдвяній вечірці ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ.

Цього року захід пройде у форматі BIM-party, у відповідності до обраної 
Стратегії розвитку Конфедерації у 2019 році – КБУ Level 3 up.

Для компаній будівельної галузі відкривається унікальна можливість 
отримати відповіді на важливі питання:
- чому їх планово-технічні відділи не взмозі демонструвати очікувані 

показники продуктивності?
- який рівень втрат кожного замовника через використання застарілих 

технологій та методик?
- з якими викликами зіткнеться кожна компанія при впровадженні 

технологій BIM, ERP та як досягнути ефекту “м’якого входження”?
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ВСТУПНА ЧАСТИНА

Цьогорічні ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ пройдуть у форматі BIM-party –
тематичний івент, який розкриє суть концепції стратегічного розвитку на 
2019 рік – КБУ Level 3 up. 

ТОП-менеджери вендорів провідних світових IT-компаній – виробників 
програмних BIM-продуктів розкриють можливості BIM-технологій в 
Україні, висвітлять перспективні напрями розвитку, шляхи їх 
застосування у співпраці з Конфедерацією будівельників України. 

Своїми поглядами на перспективи, які відкриються перед Україною 
завдяки глибокій реалізації ВІМ реформи поділиться головна особа 
державного ВІМ-впровадження Республіки Білорусь – Геннадій ПУРС.



ВСТУПНА ЧАСТИНА

Традиційно під час ЗІРОК КОНФЕДЕРАЦІЇ буде вручатися спеціальна відзнака 
із щирого золота із власним номером ідентифікації та паспортом, що 
підтверджує оригінальність походження.

Серія лімітована. За рік випускається обмежена кількість відзнак в залежності 
від переліку найвидатніших представників галузі.



ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ 2017



ЗІРКИ КОНФЕДЕРАЦІЇ 2017



КОНЦЕПЦІЯ

Різдво – зірковий час, час яскравих святкувань, час підбиття підсумків. 
Конфедерація запрошує своїх найкращих партнерів розділити радість 
Різдвяного чуда. 

У закритому святковому івенті візьмуть участь колективи провідних компаній 
та авторитетні експерти галузі. 

Кращих своїх партнерів Конфедерація відзначить символічними нагородами 
– ЗІРКАМИ КОНФЕДЕРАЦІЇ! 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 25 грудня 2018 року
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: D. Fleur
ФОРМАТ: BIM-party, фуршет, шоу-програма
ТРИВАЛІСТЬ: 4 години
ВЕДУЧІ: Олег Панюта та Яніна Соколова
МУЗИЧНИЙ БЛОК: гурт КІТУТІК



ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

Комплексний партнерський пакет: 10 місць, 
представленість у всіх промоматеріалах: сайт, 
facebook, брендвол, постери, запрошення, 
розсилка, відео, фото

37 000 грн. 

Партнерський пакет:
5 місць, представленість у промоматеріалах: сайт, 
facebook, відео, фото

20 000 грн. 

Гостьова участь: 2 банкетних місця 9 000 грн. 

З питань отримання Зірки Конфедерації прохання 
звертатися окремо до виконавчої дирекції КБУ



ЗАПРОШУЄМО НА СВЯТО!

тел: (044)200-04-52

e-mail: office@kbu.org.ua

http://facebook.com/konbudukr/


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

