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ЩО ТАКЕ ЄУЕА 
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• ЄУЕА – це незалежна неприбуткова організація відкрита для всіх учасників ринку енергоефективності та 

відновлюваної енергетики України, які мають на меті конструктивно співпрацювати  з компаніями-

однодумцями. Разом, ми прагнемо зробити свій внесок в прозорий розвиток цих ринків, шляхом сприяння 

справедливому та сталому розвитку бізнесу, підвищенню інформованості громадськості про питання 

енергетики, а також шляхом впливу на енергетичну політику уряду. 

• Пріоритетними напрямками діяльності ЄУЕА є Енергоефективність  (з підгрупами в секторі будівництва, 

централізованого теплопостачання, промисловості та енергії з відходів), Біоенергетика (включаючи біомасу 

та біогаз), Вітрова та Сонячна енергетика, «Розумні Мережі», Проектне фінансування та Договір про 

Енергетичне Співтовариство.. 

• Засноване у 2009 році, ЄУЕА стало ефективною платформою для реалізації масивного потенціалу 

енергозбереження та відновлюваної енергетики, шляхом співпраці з діловою спільнотою України, 

державними органами влади та з іншими ключовими гравцями ринку. 

Нашою місією є об’єднання  ключових учасників ринку ЕЕ та ВДЕ в незалежну експертну мережу та 

лобістську організацію, яка виступатиме спільним голосом з метою сприяння сталому розвитку 

економічного, політичного та технологічного середовища в Україні. 

www.euea-energyagency.org 



ЄВРОПЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДЕНЬ 

 З 2010 року, Європейсько-український енергетичний день є  

головною подією року ЄУЕА, що збирає разом усіх учасників 

сфер ВЕ та ЕЕ  України, від політиків до консультантів, 

виробників, міжнародних фінансових установ, донорів, НГО…  

 Враховуючи зростаючий інтерес до сектору, тільки  

координована взаємодія його учасників зможе сприяти 

ефективному розвитку цього важливого ринку, консолідації 

зусиль, висловлюючи загальну спільну думку українському 

уряду.  

 Завдяки проведенню Європейсько-українського 

енергетичного дня,   ЄУЕА успішно досягає поставленої 

мети: створення умов для взаємодії учасників та діалогу, 

орієнтованого на результат.  
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 Найбільш інформативна та впливова подія року в сфері 

відновлювальної енергетики та енергоефективності в Україні  

 Головна платформа для діалогу між урядом та бізнесом, що вже 

протягом трьох років (2010, 2011, 2012) збирає близько 250 

провідних експертів ринку ЕЕ та ВДЕ  

 40 спеціалізованих представників ЗМІ 

 Унікальна можливість отримання необхідних знайомств 

 Розробка аналітичного та підсумовуючого звітів з відповідними 

рекомендаціями та з подальшим їх поширенням серед більш 

ніж 3000 партнерів  

energyday.com.ua 

ЄВРОПЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДЕНЬ 



 Європейсько-український енергетичний день пропонує 

унікальну можливість для Спонсорів звернути увагу експертів 

сфери та цільової  аудиторії на свою компанію, товари та 

послуги. 

 Обираючи одну із запропонованих партнерських опцій, Ваша 

компанія отримає суттєві переваги щодо публічності на заході, 

додаткові можливості реклами та доступу до бази контактів 

всіх учасників.  

 ЄУЕА – це потужна платформа для діалогу учасників сектору 

енергетики, що вже нараховує близько 3000 гравців та 

неспинно збільшується.  

 Партнерство з нами може стати частиною комерційного успіху 

Вашої компанії! 
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СПОНСОРСТВО 
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ПУБЛІЧНІСТЬ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР 
ОФІЦІЙНИЙ 

ПАРТНЕР 
ПАРТНЕР 

Участь у прес-конференції  

Розміщення логотипу  із зазначенням статусу в друкованих ЗМІ    

Розміщення логотипу  із зазначенням статусу  на офіційній програмі Енергетичного дня 

та прес-релізах  
   

Розміщення інформаційного блоку компанії на головній  сторінці сайту ЄУЕА  

Розміщення інформації про Компанію на сайті , присвяченому Енергетичному дню   

Розміщення логотипу  на сторінці «Події»  сайту ЄУЕА    

Розміщення логотипу на беджах учасників Енергетичного дня  

Розміщення логотипу  на друкованих  запрошеннях (внутрішніх та міжнародних) , 

розісланих електронною поштою та на банері Енергетичного дня 
   

Розміщення банера та рекламних матеріалів  в зоні проведення конференції (*)    

Згадування Компанії та її статусу у вітальній та заключній промовах заходу    

РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ 

Можливість надання власних промоматеріалів (ручки, папки, блокноти)    

Розміщення логотипу та статусу в  email рекламі в мережі Інтернет (5 000 переглядів)   

Розповсюдження роздаткових матеріалів  в складі інформативної папки учасника 

(матеріали мають бути надані спонсором) 
  

Розміщення логотипу  із зазначенням статусу  на обкладинці  “Збірника аналітичних 

матеріалів конференції “ (400 копій) та звіту 
   

Реклама та інформаційний блок в “Збірнику аналітичних матеріалів конференції та звіті”   

УМОВИ СПОНСОРСТВА 
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(*) 1 банер на партнера 



7 7 energyday.com.ua 

УМОВИ СПОНСОРСТВА 

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ПАРТНЕР 
ОФІЦІЙНИЙ 

ПАРТНЕР 
ПАРТНЕР 

Вільне відвідання заходу (кількість людей) 4 3 1 

Знижка на участь у заході для клієнтів Спонсора 15% 10% 5% 

Виступ по темі заходу    

Можливість модерування панельної дискусії    

Резерв центральних місць у залі для представників Спонсора   

Надання контактної інформації всіх відвідувачів заходу    

Генеральний  партнер: 110 000 грн. 

Офіційний партнер: 90 000 грн. 

Партнер: 57 000 грн. 

ЦІНИ НА 

СПОНСОРСЬКІ 

ПАКЕТИ 

Члени ЄУЕА отримують 15% знижку 



ПОСИЛАННЯ ТА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
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Девід Ческ’я 

Виконуючий обов'язки директора  

Європейсько-українське енергетичне агентство 

E-mail: david.ceschia@euea-energyagency.org 

Тел.: +380 50 165 17 65 

http://www.euea-energyagency.org 

Для більш детального обговорення можливостей спонсорства звертайтеся до: 

Ігор Завілінський 

Директор 

Conference House 

E-mail: zavilinsky@ch.kiev.ua  

Тел.: +380 67 401 96 92  

http://www.ch.kiev.ua 

energyday.com.ua 

Для спілкування англійською мовою: 

Для спілкування українською/ російською мовами: 


