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ШАНОВНІ КОНОПЛЯНІ ФАХІВЦІ ТА ПОЧАТКІВЦІ!

Ми раді запросити Вас до участі у VIІ 
міжнародній науковопрактичній конференції 
“Інновації у коноплярстві 2021плюс”, яка 
проходитиме 2628 серпня 2021 р. в Інституті 
луб’яних культур НААН (м.Глухів Сумської обл.).

Конференції, органі
зовані Інститутом луб’яних 
культур НААН, мають 
славні історичні традиції. 
Одна з перших пройшла у 
далекому 1932 р. Новітній 
відлік конференцій 
розпочато у 2009 р., коли у 
суспільстві відчувалась 
гостра потреба в 
інформації щодо культиву
вання промислових 
конопель, накопиченій в 

1932 

2011

інституті. Це період підготовки європейського 
бізнесу до теперішнього “конопляного буму”.

Наші конференції завжди слугують 
своєрідною платформою для ділового 
спілкування фахівців, експертів і підприємців з 
різних сфер виробництва та обговорення 
останніх інновацій у використанні конопляної 
сировини у виробництві продукції різного 
призначення. Традиційно у них беруть участь 
більше 100 учасників з 58 країн.

З 2020 р. змінено формат проведення 
цього заходу, який тепер включає  пленарні 
виступи, виставку конопляної продукції, 
презентацію підприємств конопляної галузі та 
“День конопляного поля”. У 2021 р. 
конференцію включено до програми заходів 
агротуристичного кластеру “Слобожанське 
коноплярство”, який створюється для 
відродження вікових традицій Слобожанщини 
та впровадження сучасних наукових досягнень 
у вирощування промислових конопель, їх 
переробку та використання продуктів 
переробки в харчуванні, побуті тощо.

DEAR HEMP PROFESSIONALS AND HEMP BEGINNERS!

We are glad to invite you to participate in the VII 
International Scientific and Practical conference 
“Innovations in hemp 2021plus” which will take 
place on August 2628 2021 at the Institute of 
Bast Crops of NAAS (Hlukhiv, Sumy region). 

2015

The conferences organized 
by the Institute of Bast 
Crops of NAAS, have their 
glorious historical traditions. 
One of the first conferences 
took place back in 1932. 
The latest statistics of 
conferences began in 2009, 
when in society there was 
an urgent need for 
information about cultivation 
of industrial hemp 
accumulated in the institute. 

This is the period of preparation of European 
business for “hemp boom”. 
Our conferences are always unique platform for 
business communication of specialists, experts 
and entrepreneurs from different areas of 
production and discussion of latest innovations in 
the use of hemp raw materials in the production 
of various products. Traditionally, more than 100 
participants from 58 countries take part in them.
Since 2020 the format of this event has been 
changed which now includes plenary sessions, 
exhibition of hemp products, presentation of 
hemp industry enterprises and “The Day of Hemp 
Field”. In 2021, the conference is included in the 
program of events of the agritourism cluster 
"Slobozhanske konopliarstvo", which is created to 
revive the ageold traditions of Slobozhanshchina 
and introduce modern scientific advances in the 
cultivation of industrial hemp, their processing 
and use of processed products in food, everyday 
life and so on.
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• Сучасні сорти та сортові агротехніки 
вирощування
• Технології збирання і перероблення
• Продукти харчування з промислових 
конопель
• Промислові коноплі у легкій промисловості
• Будівельні матеріали та біоенергетика на 
основі конопляної сировини
• Медичне використання промислових 
конопель
• Промислові коноплі і зелений туризм
• Технологічне обладнання для малих 
сільськогосппідприємств
• Законодавство у сфері культивування 
промислових конопель

Ми завжди відкриті для творчих ідей і 
будемо раді допомогти Вам їх реалізувати. 
Запрошуємо приєднатись до духу конопляної 
конференції рекламодавців та спонсорів.

З нетерпінням чекаємо на конференції,
директор Інституту луб`яних культур 

 С.М.Ткаченко

До участі запрошено провідних 
вітчизняних та закордонних фахівців за 
напрямами:

2020

•  modern varieties and varietal agricultural 
techniques of growing;
• harvesting and processing technologies;
• industrial food hemp;
• industrial hemp in light industry;
• building materials and bioenergy based on 
hemp raw materials;
• medical use of industrial hemp;
• industrial hemp and green tourism;
• technological equipment for small agricultural 
enterprises;
• legislation in the field of cultivation industrial 
hemp.

We are always open to creative ideas and will 
be happy to help you implement them. We invite 
you to join the spirit of the hemp conference of 
advertisers and sponsors. 

We look forward to the conference,
Director of the Institute of Bast Crops

S.M. Tkachenko

The domestic and foreign hemp leaders are 
invited to participate for directions:
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Презентаційні можливості 

Ви маєте унікальну можливість 
представити Ваше підприємство і продукцію 
широкому колу спеціалістів, потенційним 
інвесторам, знайти партнерів, провести 
маркетингові дослідження, долучившись до 
заходів  конференції, що цьогоріч проходитимуть 
у декількох локаціях Глухівської об’єднаної 
територіальної громади (м.Глухів, Сумська обл.) 
за декількома напрямами:

• пленарне засідання: останні тенденції 
розвитку галузі від провідних фахівців; 

• конопляний ярмарок: широкий спектр 
сучасної продукції з конопляної та лляної 
сировини безпосередньо від товаровиробників; 

•презентаційна виставка підприємств галузі 
каноплярства; 

•місто майстрів: народні промисли від 
фахівців Глухівського міського центру дитячої та 
юнацької творчості та народних майстрів.

Ви також маєте можливість розмістити 
інформаційні матеріали на  заходах конференції.
Вартість виставкової площі 6 м2 орієнтовно становить 
1500 грн. (тут і далі вартість без ПДВ) і залежить від 
локації (див.схему).
Розміщення банера (105 х 250 см) у конференцзалі: 

— безпосередньо на сцені — 850 грн.;
— на стінах конференцзали — 750 грн.

Розміщення банера на заходах конференції 
(конопляний ярмарок, приміщення конференції тощо)  
— 650 грн.

Виступ з презентацією підприємства на 
пленарному засіданні (5000 грн.)

Оберіть для свого підприємства найкращий 
варіант презентації.

Контактна особа з питань виставки, 
конопляного ярмарку, розміщення банерів: Примаков 
Олег Аркадійович — marketing_ibc@i.ua

Presentation opportunities 

You have a unique opportunity to present 
your company and products a wide range of 
professionals, potential investors, to find 
partners, to conduct marketing research by 
joining the conference this year which this 
year will be held in several locations of 
Hlukhiv united territorial community 
(Hlukhiv, Sumy region) in several directions:

•plenary session: the latest trends in 
the industry from leading experts;

• hemp fair: a wide range of modern 
hemp and flax products directly from 
producers;

• presentation exhibition of hemp 
enterprises;

• town of masters: folk crafts from 
specialists of Hlukhiv city center of 
children’s and youth art and folk artists.

You also have the opportunity to post information 
materials at the conference. The cost of the 
exhibition area of 6 m² is 1500 UAN (hereinafter 
without VAT) and depends on the location (see a 
scheme).   
Banner placement (105 x 250 sm) in the 
conference hall:
• directly on the stage – 850 UAN;
• on the walls of the conference hall – 750 UAN.
Banner placement at the conference events 
(hemp fair, conference building, etc.) – 650 
UAN. 
Speech with a presentation of the company at 
the plenary session (5000 UAH) 

Choose the best presentation for your 
business.  
Contact person for the exhibition, hemp fair, 
banner placement: Prymakov Oleg — 
marketing_ibc@i.ua
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Спонсорство та реклама

Шановні підприємці!
Запрошуємо Вас приєднатися до 

Інституту луб’яних культур НААН як спонсора 
та рекламодавця VIІ міжнародної науково
практичної конференції “Інновації у 
коноплярстві 2021плюс”  — одній з найбільш 
вагомих подій у галузі вітчизняного 
коноплярства!

Ваші переваги: реклама буде включена 
до електронного видання та  друкованих 
інформаційних матеріалів, а банери 
розміщуватимуться під час проведення 
заходів конференції, що забезпечить  
позиціювання Вашої компанії як однієї з 
провідних у вітчизняній галузі коноплярства! 

У конференції братимуть участь 
провідні спеціалісти з таких напрямів:

• Сільське господарство
• Інженерія
• Дослідження та розвиток
• Харчова промисловість та корми
• Законодавство і технічне регулювання
• Трейдери та інвестори
• Промисловість натурального волокна

Ми пропонуємо ряд варіантів для 
спонсорства, які викладено на наступній 
сторінці. Оберіть оптимальний для Вас 
варіант та зв’яжіться з нами. Ми також 
відкриті для творчих ідей і будемо раді 
допомогти Вам їх реалізувати!

З нетерпінням чекаємо успішної 
конференції, проведеної разом з Вами.

Директор Інституту 
луб’яних культур НААН
С.М.Ткаченко

Sponsorship and advertising

Dear entrepreneurs!
We invite you to join the Institute of Bast 
Crops of NAAS as a sponsor and 
advertiser of VII International 
scientificpractical conference 
«Innovations in hemp 2021 plus»  
one of the most important events in 
domestic hemp branch! 
Your preferences: advertising will 
included in electronic publications and 
printed information materials. Banners 
will be placed during the conference 
event which will ensure the positioning of 
your company as one of the leading 
conference in the domestic hemp 
branch!

The conference will be attended by 
leading experts in such areas:
 Agriculture
 Engineering
 Research and development
 Food and feed industry
 Legislation and technical regulation
Traders and investors
 Production of natural fibers.
We offer a number of options for 
sponsorship which are written on the 
next page. Choose the best option for 
you and contact us. We are also open to 
creative ideas and will be happy to help 
you implement them!
We look forward to a successful 
conference with you.

Director of the Institute of 
Bast Crops of NAAS
S.M. Tkachenko
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Золотий 
спонсор / 

Gold sponsor

Срібний 
спонсор / 

Silver sponsor

Бронзовий 
спонсор / 

Bronze sponsor

Розміщення банера / Banner placement

1 на сцені 
конференцзали / 

1 banner on the 
stage of the 

conference room

1 у конференц
залі / 1 banner in 
the conference 

room

1 у холі 
конференції / 
1 banner in the 

hall of the 
conference

Виступ на пленарному засіданні / Speech at 
the plenary session + + 

Профіль компанії у друкованому виданні /
Company profile in print edition 1 А4 1/2 А4 1/4 А4

Логотип на сайті та інфомаційних матеріалах 
конференції /Logo on the site and information 
conference proceedings

+ + +

Повна реєстрація на конференції, осіб / 
Full registration at the conference, persons 3 2 1 

10 % знижка для учасників спонсора, осіб / 
10% discount for sponsor members, persons 8 5 3

Безкоштовна виставкова площа, 6 м2 / 
Free exhibition area, 6 m²

+ + +

Ціна, грн (без ПДВ) / Price, UAH (without VAT) 20000 15000 10000

Спонсорство та реклама

Розміщення реклами у матеріалах і 
бюлетені конференції 

1 А4 — 1000 грн.; 1/2 А4 — 500 грн.; 
1/4 А4 — 300 грн.

Контактна особа з питань спонсорства і 
реклами: Примаков Олег Аркадійович — 
marketing_ibc@i.ua

Sponsorship and advertising

Contact person for sponsorship and 
advertising: Primakov Oleg — 
marketing_ibc@i.ua

Advertising in materials and bulletins of 
the conference

1 А4 — 1000 UAH; 1/2 А4 — 500 UAH; 
1/4 А4 — 300 UAH.


