
КАЛЕНДАР ПОДІЙ
II половина року

     СЕО Club
Ринок нерухомості: рефлексія після зміни 
влади чи поштовх до зростання

 

Презентація аналітичних звітів за перше півріччя у різних сегментах, дискусійна 
панель та обговорення планів та трендів року 

     UNIT.City
Industrial 2.0 /second edition
Вже другий рік поспіль збираємо конференцію щодо перспектив розвитку 
індустріального будівництва. Будемо говорити про обсяги, ключові проекти, 
тенденції у будівництві промислових, інфрастуктурних, складських та логістичних 
об’єктів, а також трохи про альтернативну енергетику та індустріальні парки 

     Харьків
V Форум нерухомості у Харкові: виклики та перспективи
Щорічна зустріч спеціалістів з нерухомості у місті Харкові завжди проходить 
у дружній та наповненій змісту атмосфері. Активно обговорюємо не лише ринки 
нерухомості, але й управлінські виклики; як мотивувати співробітників, 
як навчати персонал, використання новітніх технологій для нерухомості

           retneC ssenisuB QI
Маркетинг та продажі у сегменті комерційної нерухомості: 

інструменти, що працюють та оцінка ефективності
Case-study та найкращі практики від експертів

СЕО Club 
Готельна нерухомість України: перспективи розвитку, головні 

оператори та відкриття року
Аналітика ринку від провідних спеціалістів та презентація нових проектів

липень-грудень I
I2019

15.00 -18.00  

9.00 -18.00  

10.00 -15.00  

9.00 -13.00  

9.30 - 13.00  

30.07  

17.09  

03.10  

29.08   

26.09   



      IQ Business Center
Оцінка об’єктів нерухомості: міжнародні стандарти, нововведення, 
зміни в законодавстві, реалії ринку
Зустріч минулого року по оцінці викликала резонанс, показала, що проблемних 
питань достатньо

InterContinental Hotel Kyiv
V Eastern Europe Real Estate Forum and Awards 

by Europaproperty.com and URE Club
Головна подія року у сфері нерухомості, що збирає у Києві найкращих 

представників галузі з 7 країн, включно в Грузією, Білорусією, Молдовою, 
Казахстаном, Польщею, Ізраїлю та інших. Насичена програма, що 

охоплює усі сегменти та аспекти нерухомості та розкішна церемонія 
нагородження роблять цю подію найочікуваною

     СEO Club 
Підсумовуюча зустріч Клубу та новорічна вечірка

9.00 -13.00  

16.00 -20.00  

9.00 -24.00 

24.10  

12.12  

26.11

комітети з питань права

комітети з розвитку іпотеки

освітні експерименти в межах Школи управління PM-school.com.ua

+3
+2
+2

*у програмі можливі зміни дати та доповнення, 
слідкуйте за актуальним календарем на сайті ureclub.com

Запрошуємо долучитися до якісних змін ринку у компанії однодумців та професіоналів!


