Запрошення на практичний семінар

«День енергетичного поля»
Тенденції в альтернативній енергетиці змушують учасників ринку шукати нові
можливості в диверсифікації поставок сировини та пошуку нових перспективних напрямків
бізнесу. Найбільш актуальні тренди сьогоднішнього дня - гарантовані поставки власного
альтернативного палива і створення нових потужностей з виробництва тепла. Це той самий
щасливий випадок, коли інтереси держави збігаються з інтересами бізнесу та суспільства.
Компанія «Салікс Енерджі» є найбільшим власником плантацій енергетичних рослин в
Східній Європі. Ми самі зробили цей бізнес «з нуля» і крім повного виробничого циклу маємо
ще й безцінний досвід створення енергетичних плантацій в умовах України. Два роки тому
назад було побудовано котельні для спалювання власної тріски, що дозволило «зняти з газової
голки» всю бюджетну сферу окремо взятого міста.
У зв'язку з численними зверненнями потенційних клієнтів, наших партнерів і просто
учасників ринку, ми прийняли рішення 24 травня 2016р. в м. Луцьк провести практичний
семінар «День енергетичного поля». В рамках цього заходу учасники зможуть:
1. Отримати повне уявлення про вербний бізнес та його підводні камені:
 правильний підбір земельних ділянок під вирощування (агрономічний і юридичний аспекти)
 технологія підготовки землі під посадку
 підбір саджанців та схема висадки
 догляд за молодими плантаціями
 збір урожаю
 зберігання та логістика тріски
2. Оцінити і перейняти досвід із заміщення газових котелен на котельні на
альтернативному паливі в т.ч.:
 критерії відбору потенційних об'єктів для інвестування
 принципові відмінності котелен на різних видах палива
 юридична основа бізнесу з виробництва тепла
 нюанси правового регулювання галузі
3. Отримати з перших рук достовірну інформацію про економіку бізнесу з вирощування та
спалювання біопалива на прикладі енергетичної верби.
4. Відвідати наші енергетичні плантації і побачити в роботі всю основну спеціальну
техніку та механізми, в т.ч. спеціально для заходу буде проведена демонстрація роботи
комбайна для збирання тріски.
5. Відвідати котельні і отримати фахові коментарі з приводу особливостей роботи
котельного обладнання на альтернативному паливі.
Захід складатиметься з теоретичної частини у формі доповідей керівників бізнесу та
практичної частини у вигляді відвідування діючих потужностей компанії (плантації з
демонстрацією техніки і діючі котельні).
Для участі потрібно зв’язатися за телефонами 0974052381 Анна, 0958618041 Роман,
044-278-31-44 або за електронною адресою: info@salix-energy.com
Додаткова інформація: www.salix-energy.com

З повагою,
Директор «Салікс Енерджі»

Ірина Гнап

Регламент проведення
8:00 - 9:00

Вітальна кава

8:30 - 8:45

Реєстрація учасників

8:45 – 9:00

Вступне слово - Богатов К.В. керуючий партнер ТОВ "Salix Energy"

9:00 - 09:40

Доповідь «Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні» - Драгнєв С.
к.т.н. Член експертної ради БАУ
Питання - відповіді

09:40 - 10:40

Доповідь "Енергетичні плантації: теорія і практика в умовах України" Гнап І.В. директор ТОВ "Salix Energy"
Питання - відповіді

10:40 - 11:10

Кава - брейк

11:10 – 12:00

Доповідь "Практика будівництва та експлуатації котельних на
альтернативному паливі на прикладі реалізованого проекту" - Богатов К.В.
керуючий партнер ТОВ "Salix Energy"
Питання - відповіді

12:00 - 13:00

Ланч

13:00 - 14:30

Переїзд автобусами на поля

14:30 - 16:30

Демонстрація дорослих плантацій, пояснення особливостей, відповіді на
практичні питання
Демонстрація техніки з підготовки грунту, догляду за плантаціями, збору
врожаю. Пояснення особливостей, відповіді на практичні питання.
Демонстрація роботи комбайна при збиранні щепи!
Спільне фото, прохолодні напої
Переїзд автобусами в смт. Іваничі
Демонстрація діючих котелень на альтернативному паливі, відповіді на
практичні питання

16:30 - 18:00

Переїзд автобусами в Луцьк

Вартість участі - 600 грн. з ПДВ
Плата за участь включає:
1. Практичний семінар
2. Обід, кава-брейк
3. Трансфер (Луцьк – виробництво вербні поля-котельні - Луцьк )
Реєстрація діє до 20 травня 2016р.

