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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

Spacecom is a leading satellite service provider 
operating the AMOS satellites constellation at multiple 
orbital locations. Spacecom offers a variety of services 
to television broadcasters and programmers, direct 
broadcast operators, government organizations and 
enterprise networks for data and broadband services. 
The AMOS constellation of advanced satellites consists of 
the AMOS-3 & AMOS-7 satellites co-located at 4°W and 
AMOS-4 located at 65°E.
Following the launch of the AMOS-17 multi band high 
throughput satellite to 17°E in 2019, Spacecom will 
further expand its reach, reinforcing its position as a 
leading satellite operator.
For more information, please visit:
http://www.amos-spacecom.com

Spacecom - провідний постачальник супутникових 
послуг, супутники флоту AMOS розташовані в 
оптимальних орбітальних позиціях, що гарантує якісне 
покриття. Spacecom пропонує різноманітні послуги 
з передачі даних та відео сигналу телевізійним 
мовникам та телеканалам, операторам прямого 
мовлення, державним організаціям та корпоративним 
мережам.

Супутниковий флот AMOS-Spacecom складається з 
AMOS-3 та AMOS-7, розташованих на 4°з.д., AMOS-4 на 
65°с.д. та AMOS-17, який нещодавно був запущений на 
орбітальну позицію 17°с.д., і надає телекомунікаційні 
послуги високої якості в Європі, Африці, Азії та на 
Близькому Сході. З новим супутником AMOS-17, 
Spacecom продовжує збільшувати потужності та 
виходить на лідуючі позиції.
Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-
сайт: http://www.amos-spacecom.com

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР
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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОРТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

ПАРТНЕРИ

МЕДІА ПАРТНЕРИ
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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

ТОРСАТ – більше 20 років на ринку платного 
телебачення України. 
Ексклюзивний та незмінний дистрибутор телеканалів 
«INTER MEDIA GROUP», найбільшої медіа групи України: 
«ІНТЕР», «К1», «К2», «НТН», «МЕГА», «Ентер-фільм», 
«ПІКСЕЛЬ TV», ZOOM, «ІНТЕР+».
Представник телеканалу Fashion TV

Fashion TV - перший міжнародний телеканал про моду, 
красу та стиль

ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

ТЕХНІЧНИЙ СПОНСОР Wi-Fi
Wnet це:
Національний  ІР-оператор України з 20- річним 
досвідом;
офіси в Кракові та Нью-Йорку, 6 регіональних офісів з 
головним офісом у місті Києві;
4000+ км власної мережі;
2 власних Дата-центри рівня Tier II та Tier III;
моніторинг та технічна підтримка 24/7/365;
більше ніж 7000 точок присутності; 
SLA європейського рівня.
Більше про компанію на сайті 
https://wnet.ua/ua/about_company
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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

«Медіа Група Україна» − найвпливовіший медіа-
холдинг України, який об’єднує телевізійні, видавничі 
та new media-проєкти.
Стратегічне завдання - створення інтегрованої 
системи, в якій усі активи холдингу доповнюють 
один одного. Холдинг є професійним інвестором в 
медіа-індустрію України, розвиває такі напрямки як 
бродкастинг, продакшн, сейлз-хаус, інтерактивне 
цифрове ТБ, new media.
До складу Медіа Групи входять:
• провідний національний телеканал «Україна»;
• розважальний молодіжний телеканал «НЛО TV»;
• тематичний телеканал «Індіго TV»;
• тематичні телеканали «Футбол 1»/«Футбол 2», 
представлені також і в HD-версії;
• регіональні телеканали «Донбас», «34 телеканал», 
«Сигма»;
• оператор супутниковго тебелачення Xtra TV;
• міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ 
NLO TV 2;
• продакшн-компанії «Теле Про», «Допоможемо ТВ»;
• медіа-агенція повного циклу «Медіа Партнерство 
Баїнг»;
• мультимедійна платформа СЬОГОДНІ – теленовини 
«Сьогодні» та сайт segodnya.ua;
• кросплатформний проєкт Vogue.UA.

Більше інформації - www.mgukraine.com 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

70 РОКІВ ЯКОСТІ
ПЕРЕВІРЕНО ЧАСОМ 

Одеський кабельний завод «Одескабель», впродовж 
багатьох років робить упор на якості продукції, що 
випускається, і конкурентних цінах, модернізації і 
розширенні виробництва, висококваліфікованих 
кадрах і організації управління по світових стандартах.
Спеціалізуючись на виробництві телекомунікаційних 
кабелів, Одеський кабельний завод освоїв і 
випускає широкий асортимент мідних і волоконно-
оптичних кабелів зв’язку, радіочастотних, а також що 
зажадалися в останні десятиліття цифрових або
AN-кабелів
https://www.odeskabel.com/ua/
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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

СПОНСОРИ
є провідним світовим оператором супутникового 
зв’язку з більш ніж 70 супутниками на двох 
різних орбітах: геостаціонарній (GEO) і середній 
навколоземній орбіті (MEO). SES надає клієнтам 
послуги з доставки відео і послуги передачі даних 
за допомогою двох бізнес-одиниць: SES Video і SES 
Networks. SES Video охоплює понад 355 мільйонів 
телевізійних домогосподарств через Direct-to-Home 
(DTH) платформи, кабельні, наземні та IPTV-мережі 
в усьому світі. SES Video пропонує повний пакет 
інноваційних послуг з доданою вартістю для лінійної 
і цифровий доставки контенту, і включає супутникову 
систему ASTRA, яка має найбільший телевізійний 
охоплення DTH в Європі.
Представництво SES в Україні 
01001, Київ, вул. Паторжинського 14, офіс 66
Тел. (044) 531-90-90

DTEL–IX (Digital Telecom Internet Exchange) – це 
українська операторо-незалежна точка обміну 
інтернет-трафіком, яка працює на ринку з 2009 року. 
DTEL-IX надає послуги обміну інтернет-трафіком, 
доступу до мережі Інтернет, розміщення обладнання, 
а також реалізовує інфраструктурні проекти з 
організації оптичних ліній зв’язку між основними дата-
центрами Києва – NewTelco, BeMobile та Леоновича, 9. 
За роки своєї роботи DTEL-IX стала широковідомою 
як в Україні, так і за її межами. Наразі точка об’єднує 
більш ніж 2400 автономних систем, 185 учасників 
з України та 15 країн світу. Пікове навантаження 
перевищує 1,2Тбіт/с. 
Також в DTEL-IX активно працює партнерська 
програма, яка дозволяє Учасникам заробляти 
на перепродажу послуг DTEL-IX своїм клієнтам. 
Учасниками партнерської програми вже стали 25 
компаній, які організували вже понад 60 віддалених 
підключень до точки обміну трафіком. Приєднуйтесь!
Наші контакти:
вул. Сім’ї Прахових 50, м. Київ, Україна, 01033
Web: https://dtel-ix.net
E-mail: info@dtel-ix.net
Тел: +380 44 201-14-07
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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

NOVITRADE – українська компанія, що спеціалізується 
на постачанні високоякісного мережевого та 
телевізійного обладнання, а також комплексних 
рішень для CCTV, IoT та IT інфраструктури.
Підприємство успішно співпрацює з багатьма 
провідними світовими виробниками обладнання, 
серед яких Infomir (Teletec), Huawei та інші.
 Співпраця з NOVITRADE  – це:
1)      зручно – індивідуальний підхід до клієнта;
2)      просто – широка товарна матриця, наявність на 
складі та оперативна доставка;
3)      вигідно – наші клієнти отримують легальні 
продукти з гарантією, сервісом та вигідною ціною.
Ми прагнемо внести ефективний внесок в успішний 
бізнес наших Замовників.
Ласкаво просимо до співпраці!
ТОВ «НОВІТРЕЙД»: г. Киев, ул. Пшенична 9, офіс 204 
тел: +380 (44) 332-48-40

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH
Як системний постачальник, компанія ASTRO більше 
70 років розробляє і реалізує комплексну програму 
для систем прийому та транслювання сигналу через 
супутник, кабель і IPTV. 
Будучи однією з найстаріших компаній на ринку 
супутникового і кабельного телебачення, ASTRO є 
Вашим компетентним партнером в галузі головних 
станцій і устаткування для кабельних мереж.
Маючи власні лабораторії та проектний відділ, 
а також за підтримки сучасних комп’ютерних 
технологій, ASTRO підтримує інтеграторів і 
операторів, розробляючи оптимальні рішення 
для головних станцій. Якість, гнучкість і надійність, 
ось основні принципи філософії нашої компанії. 
Всі компоненти головних станцій компанії ASTRO 
розроблені і вироблені в Німеччині відповідно до 
найвищих стандартів. З висококваліфікованими 
співробітниками, повним сервісом і активною участю 
в різних об’єднаннях ми є надійним і передбачуваним 
партнером.
Olefant 1-3, 51427 Bergisch Gladbach
+49 172 6336 717 :   +49 341 9276491
Germann Geer,
Sales Director CIS & Baltikum/g.geer@astro-kom.de
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РОМСАТ – комплексний постачальник телеком-
обладнання.
Компанія РОМСАТ спеціалізується на багатопрофільній 
проектній дистрибуції телекомунікаційного та 
телевізійного обладнання від провідних світових 
брендів. Своїм клієнтам ми пропонуємо
сучасні комплексні рішення світового рівня з 
використанням найперспективніших розробок та
досліджень у галузі телекомунікаційних та 
інформаційних технологій.
Напрями діяльності:
• Обладнання для телебачення
• Телекомунікаційне обладнання
• Системи безпеки
• Системи озвучування
• Вимірювальне обладнання
• Споживча електроніка та побутова техніка
Наші переваги:
• Налагоджена експедиція
• Сучасний склад
• Технічна підтримка
• Мережа сервісних центрів

Компанія була заснована у 1994. За 25 років нам 
вдалося пройти тернистий шлях від невеликого 
колективу однодумців до команди професіоналів зі 
штатом понад 130 осіб. 
РОМСАТ — компанія з великими можливостями, 
наша багатопрофільність спирається на широкий 
товарний асортимент та високотехнологічну базу.  Ми 
пропонуємо комплексний підхід для кожного клієнта, 
що дозволяє Вам отримати економічні переваги.
РОБИМО БІЗНЕС РАЗОМ! 

Компанія DEPS з 1991 року є одним з небагатьох 
сучасних підприємств, яке приймає реальну 
участь у формуванні асортименту національного 
телекомунікаційного ринку. DEPS не просто 
постачає передове обладнання, а просуває на ринку 
технологічні рішення світового рівня, сприяючи 
підприємствам і компаніям у розвитку їх бізнесу 
на основі застосування сучасних інформаційних 
технологій.
вул. Марічанская, 18. м Київ, 03040, Україна
тел / факс: +380 (44) 323-88-88.
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ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР

УЧАСНИКИ
StarLightMedia — це медіагрупа людей, що 
забезпечує більшу частину українського ТБ-
контенту. Це компанія з новим менталітетом. Ми 
постійно вдосконалюємо внутрішні та зовнішні 
зв’язки. Розділяємо потреби суспільства на рівність, 
екологічність та інклюзивність. І просто любимо 
свою роботу — створюємо якісне за європейськими 
стандартами
Дивізіон Digital & PayTV професійно займається 
продажем діджитал реклами, дистрибуцією контенту 
і успішно розвиває ринок PAY-TV в Україні. Команда 
дивізіону – професіонали з більш ніж 10-річним 
досвідом на ринку телекомунікацій в області 
дистрибуції, технологій, маркетингу, фінансів та PR. 
Співпрацює з 450 провайдерами в Україні, будує і 
розвиває міцні взаємини з партнерами,  має відмінну 
експертизу на телеком ринку, знання ключових 
гравців індустрії, глибоке розуміння партнерів і 
бізнесу.
Digital & PayTV бореться з нелегальним 
розповсюдженням власного контенту, здійснює 
моніторинг StarLightMedia проектів в Google, Google 
play і App Store, Smart TV, верифікує нелегальні OTT 
сервіси (блокуємо платежі через платіжні системи 
VISA і Mastercard), перевіряє кабельних та інтернет 
провайдерів, подає заяви в компетентні органи. Ця 
робота здійснюється за для партнерів та соціальної 
відповідальності бізнесу. Digital & PayTV Дивізіон 
є учасником української анти піратської ініціативи 
«Чисте небо». У 2017 році Digital & PayTV Дивізіон 
створив навчальний проект для провайдерів 
«Академія Росту»

Телеканали медіа групи StarLightMedia:

СТБ – можливо все! 
Вже 10 років надихає до кращих змін у житті та задає 
тренд на талант-шоу різних напрямків 

Новий – Давай жити разом!
Це канал для тих, хто готовий відкривати світ, 
подорожувати і жити на повну 
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ICTV – Разом краще!
Якісна аналітика, соціальна активність, справедливість, 
самореалізація і дух змагань, що завжди веде до успіху 

ОЦЕ  – Більше не буває! 
Перетворює повтори у телемистецтво. Розважає, 
заряджає емоціями і допомагає легко знаходити 
улюблений контент

Логотип М1 – Просто перший!
Для тих, хто любить актуальне і справжнє. Лідер 
музично-розважального контенту в Україні. Перший і 
єдиний транслює кліпи в режимі караоке 

Логотип М2 – Включи своє!
24/7 транслює вітчизняних та іноземних виконавців, 
які створюють контент українською. Підтримує, 
розвиває та популяризує культуру України

Setanta Sports – це міжнародна спортивна 
телекомпанія, яка розташована в Дубліні, Ірландія.  
Setanta Sports була створена в 1990 році для показу 
ірландських спортивних подій. Протягом майже 
30 років компанія успішно запустила канали у 
Великобританії, Ірландії, Північній Америці, Африці, 
Австралії, Євразії та Азії.

Телеканал «Setanta Sports Ukraine» - офіційний 
транслятор Англійської Прем’єр-ліги.

Крім цього, телеканал транслює шотландську Прем’єр-
лігу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Чемпіоншип, 
UFC, НХЛ, НБА і Формулу 1.
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Компанія «Мортелеком-Сервіс» почала своє існування 
в 1998 році, як фірма по дистрибуції обладнання для 
кабельного та супутникового ТБ.
На сьогоднішній день наша компанія пропонує 
обладнання та аксесуари для побудови 
телекомунікаційних мереж широкосмугового доступу, 
в тому числі і волоконно-оптичних, на базі технологій 
FTTH, PON, Ethernet.
Представляє на ринку України обладнання 
провідних виробників, в серед яких «ASTRO Strobel 
Kommunikationssysteme GmbH», «BKtel
communications »,« Golden Media »,« KWS-Electronic 
GmbH »,« Fiberfox ».
Основні спеціалізації «Мортелеком-Сервіс»:
Устаткування для прийому супутникового і кабельного ТБ
Головні станції КТБ
Активне оптичне Ethernet обладнання та комплектуючі
Головні станції для побудови мереж
GPON, абонентські Pon пристрої
Пасивні оптичні компоненти і аксесуари
Різні види кабелів: коаксіальний, вита пара, волоконно-
оптичний
кабель, сигнальний кабель
Зварювальні апарати для зрощування оптичних волокон і 
інструмент
Альтернативна енергетика
Системи охорони і відео спостереження

Чернігівський завод оптичних кабелів «ЮТЕКС 
УКРАЇНА» - один з лідерів по виробництву оптичного 
кабелю на території України. Пріоритетом у розвитку 
UTEX є виробництво високоякісної продукції за 
конкурентними цінами. Такий підхід став ключовим в 
ринковій привабливості підприємства.
Кабель UTEX - кабель в якому не «втікають» волокна
https://www.utexua.com
тел. (044) 529-15-10
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Eutelsat Провідні мовники давно довіряють Eutelsat 
доставляти їхній контент там, де і коли це потрібно 
настільки, що зараз ми охоплюємо понад 274 мільйони 
будинків по всій Європі, Близькому Сході та Африці 
у 20 ключових відео кварталах. 7100 телевізійних 
каналів, 1500 каналів HDTV та 1100 радіостанцій зараз 
транслюються завдяки великій ємності наших 37 
супутників, як до будинків, обладнаних для прийому 
DTH, так і до будинків, підключених через кабельну, IP 
та DTT мережу.

Додайте свій вміст у більше будинків за допомогою 
Eutelsat CIRRUS, нового, повністю підтримуваного, 
найсучаснішого рішення щодо доставки вмісту 
«під ключ», розробленого для подолання завдань, 
пов’язаних із побудовою бізнесу з розповсюдження 
контенту.

Служба Eutelsat не починається і не закінчується 
самими супутниками. Наші центри управління 
працюють цілодобово, щоб забезпечити якісне, 
надійне обслуговування цілодобово. А з поглибленим 
досвідом ринку телевізійних послуг у 109 країнах 
наша спеціальна команда з маркетингової підтримки 
допоможе вам отримати частку ринку та нові 
аудиторії. 

XTRA TV – оператор платного супутникового 
телебачення, який надає послуги з 2011 року і входить 
до склада одного з найбільших і найвпливовіших 
медіахолдингів України – «Медіа Група Україна».
Компанія  пропонує  своїм користувачам доступ 
до українських програм і кращих міжнародних 
телекомпаній, дотримуючись усіх міжнародних норм у 
галузі авторських і суміжних прав.
Ми єдиний в Україні супутниковий оператор з 
правами на ретрансляцію кращих футбольних 
телеканалів країни  Футбол1/Футбол2.
XTRA TV – перший в Україні супутниковий оператор 
з Digital технологіями перегляду на смартфоні, 
планшеті, Android TV та комп’ютері.
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Телевізійна цифрова мережа, що веде мовлення 
російською мовою 24 години на добу, 7 днів на 
тиждень у всьому світі. Це професійна, чесна 
і точна журналістика, заснована на фактах. Це 
спеціальні репортажі і журналістські розслідування, 
документальні фільми та інтерв’ю з політиками, 
політологами та економістами, освітні передачі, 
кулінарне шоу та багато іншого.

Українська служба Голосу Америки - це об’єктивні 
новини, аналітичні програми і спеціальні репортажі, 
присвячені головним подіям в США, Україні та в світі, 
новини бізнесу, медицини, науки і техніки, подіям з 
життя української діаспори

Радіо Свобода понад 60 років дає українському 
слухачеві неупереджену, унікальну інформацію з 
можливістю вільного вибору. Штаб-квартира в Празі, 
офіс в Києві, розгалужена кореспондентська мережа 
робить все можливе, щоб цей вибір був усвідомленим 
і обгрунтованим.
Віноградська 159a, Прага, 10000 Чехія+42022112 3773 
atgartne@usagm.gov, AliyevK@currenttime.tv
Київ: Антоновича 46-46а, Київ, 03150, Україна, 
+38044 4902900; ochornomaz@usagm.gov

Фірма «Спец-TV» заснована в 1995 році провідними 
фахівцями Одеського НДІ Телевізійної Техніки 
розроблені і серійно випускаються:
- обладнання для систем кабельного телебачення та 
інтерактивних мереж
- головні станції цифрового і аналогового мовлення;
- обладнання умовного доступу для цифрового 
мовлення;
- будинкові і магістральні підсилювачі;
 - вимірювальні прилади діапазону 5-862 МГц;
- апаратуру телеметрії і телесигналізації;
- оптичне обладнання;
 - обладнання для систем відеоспостереження
65033, Одеса, вул. Василя Стуса, 2е, тел.: 0487343328  
mail@stv.odessa.ua, www.stv.odessa.ua
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Media  Broadcasting  Group

M B G
Media Broadcasting Group (MBG) — компанія, що 
представляє у країнах СНД провідні супутникові 
канали. MBG створена у 2004 році групою 
професіоналів в індустрії платного телебачення

HISTORY представляє документальні серіали про 
наших сучасників, засновані на реальних подіях, і 
спеціальні програми, присвячені найважливішим 
артефактам древньої та новітньої історії, програми 
про війни та кризи, відомих людей, наукові відкриття, 
технології та культурні досягнення, що зіграли 
важливу роль у розвитку сучасної цивілізації. 
Телеканал HISTORY переглядають понад 330 млн 
сімей в усьому світі, більш ніж на 185 територіях, на 38 
мовах. Телеканал незмінно входить до трійки лідерів 
у загальному рейтингу телеканалів світу разом з 
Discovery Channel та National 

HISTORY 2 (Н2) орієнтований на чоловічу 
аудиторію віком 25-54 років.   HISTORY 2 (Н2) – 
захоплюючий пізнавальний канал, де інформація – це 
розвага. HISTORY 2 (Н2) представляє інформацію 
інноваційними способами, проводить унікальні 
паралелі, які створюють абсолютно нове прочитання 
історії. Канал HISTORY 2 (Н2) – це НЕ традиційні 
історичні та документальні фільми. Він ставить історію 
в контекст поп-культури та сучасного світу. Програми 
HISTORY 2 (Н2) дарують такі «моменти еврики», якими 
хочеться поділитися

EURONEWS - європейський щоденний цілодобовий 
інформаційний телеканал, який поєднує відеохроніку 
світових подій і аудіо-коментар на дванадцяти мовах, 
у тому числі російській. Кабельне, супутникове та 
ефірне мовлення EURONEWS у 2009 році охоплювало 
понад 300 мільйонів домогосподарств у 150 країнах 
світу (в Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній та 
Південній Америці, а також на Близькому Сході)
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SONY SCI-FI відкриває світ фантастичного 
майбутнього, надприродного, розширює межі 
пізнання. Саме тут все може змінитися за одну мить: 
з’явиться нова галактика, міські легенди стануть 
реальністю, ботанік перетвориться на супергероя, 
технології докорінно змінять світ, а наукові протиріччя 
знайдуть логічні пояснення. Тут можливо все, адже 
уява безмежна!

SONY ENTERTAINMENT TELEVISION пропонує контент, 
що постійно поновлюється: захоплюючий, енергійний 
та виразний. SONY ENTERTAINMENT TELEVISION 
знає, як заінтригувати, захопити, налаштувати на 
романтику, надихнути на зміни, розсмішити жінку і 
подарувати мрію. SONY ENTERTAINMENT TELEVISION – 
це мелодрами, комедії, детективи, драми, програми та 
реаліті-шоу, де в центрі сюжету – жінка

SONY TURBO орієнтований на чоловічу аудиторію. 
SONY TURBO – це гостросюжетні детективи з 
елементами трилера, драми з екшеном, складні 
розслідування, непередбачувані історії, герої “з 
характером”, готові переступити “межу”, піти далі ніж 
звичайні люди, ризикнути, щоб виграти, які володіють 
неповторним почуттям гумору. Головне – це ризик, 
азарт, інтелект, драйв. SONY TURBO – це світ, де 
рівень адреналіну зашкалює, а події розгортаються 
непередбачувано

ОМО - МОБІЛЬНИЙ ПОМІЧНИК
Сама універсальна екосистема розумного простору 
ХХI століття за доступними цінами!
Нове покоління мобільних додатків, яке об’єднує 
пристрої, датчики і відеокамери різних виробників в 
єдину систему управління зі смартфона.
Система ОМО дає можливість задавати автоматичні 
сценарії роботи пристроїв під потреби людини і 
керувати ними в будь-якій точці світу.
Легко адаптується під будь-які потреби людини в 
побуті та бізнесі.
ОМО полегшує життя, дозволяє менше турбуватися, 
створює комфорт, захищає майно від крадіжок, потопу 
або пожежі, економить гроші і час.
ОМО. Покращує ваше життя.
info@omo.systems
+380 73 40 10 110
omo.systems
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Infomir — це група компаній, основною спеціалізацією 
яких є розробка, проектування, виробництво і 
супровід обладнання та клієнтських пристроїв 
для послуг IPTV, OTT і VоD. Infomir – це компанія з 
багаторічним досвідом, яка випускає IPTV обладнання 
для провайдерів послуг інтерактивного телебачення.
Ключова особливість компанії – це повний 
виробничий цикл: проектування продукту, дизайн, 
розробка ПЗ, виробництво, допомога в інтеграції 
та глобальна сервісна підтримка користувачів. 
Офіційні представництва і логістичні центри компанії 
знаходяться в Німеччині, Естонії, США та ОАЕ. Компанія 
володіє власними виробничими потужностями для 
інжинірингу і дослідного виробництва
Ministra TV platform - Програмне забезпечення для 
керування IPTV/OTT/VOD проектами
Адміністративний портал для керування акаунтами 
користувачів, пакетами послуг, контентом та 
інфраструктурою. Дізнатися більше на сайті:
https://www.infomir.eu/ukr/solutions/ministra-tv-
platform/
Infomir, Україна
Одеса, пр-т Небесної Сотні, 4Д
Україна, 65121
Телефон/Факс: +38 (048) 740-6-740
e-mail: sales@infomir.eu

MTI hi-tech дистрибуція - один з найбільших в 
Україні мультивендорних імпортерів і дистриб’юторів 
в області hi-tech обладнання та інноваційних 
рішень. Представлена в 120 товарних категоріях 
високотехнологічного обладнання, споживчої техніки, 
ПЗ та хмарних сервісів. Веде діяльність з 1991 року.
Компанія працює за прямими контрактами з більш 
ніж 80 світовими виробниками в області високих 
технологій. Серед них - Acer, Asus, APC, Aruba, Canon, 
Dell EMC, Epson, Gamemax, Gigabyte, Goodram, HP, IBM, 
Kingston, Lenovo, Microsoft, MSI, Philips, Samsung, TP-
Link та інші.
Також компанія MTI є ексклюзивним дистриб’ютором 
Enterprise рішень Huawei.
Детальніше: www.mti.ua
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Асоціація правовласників і постачальників 
контенту (АППК) - професійне галузеве об’єднання. 
Асоціація створена в 2011 році і об’єднує 
дистриб’юторів телепрограм і провайдерів 
програмної послуги України. Головними завданнями 
асоціації є лібералізація нормативно-правової бази 
надання послуг систем платного телебачення України, 
стимулювання та розвиток чесного і прозорого ринку 
контенту, сприяння добросовісної конкуренції між 
учасниками ринку і демократизація інформаційного 
простору України

Інтернет Асоціація України (ІнАУ) була створена 
в листопаді 2000 року з метою консолідації зусиль 
всіх зацікавлених сторін у розвитку Інтернету в 
Україні. Повсякденна діяльність ІнАУ полягає в 
практичній реалізації проектів, що сприяють розвитку 
українського сегменту глобальної мережі Інтернет. 
ІнАУ в тісній координації з комітетами Верховної 
Ради та іншими українськими і міжнародними 
громадськими організаціями постійно проводить 
експертно-аналітичну роботу з аналізу, розробки та 
коригування законодавчої і нормативної бази України

АСОЦІАЦІЯ «УКРТЕЛЕМЕРЕЖА»
Створена в 2000 році як добровільне об’єднання 
операторів кабельного телебачення України з метою 
представництва інтересів бізнесу телемереж в 
державних органах влади, інформаційно-правової 
допомоги здійснення господарської діяльності, 
централізованої закупівлі прав на ретрансляцію 
телепрограм на території України

Телекомунікаційна Палата України - об’єднання 
легальних гравців ринку телекомунікаційних 
послуг, які виступають за створення рівних умов 
та сприятливого середовища для ведення чесного 
бізнесу в сфері Інтернет-комунікацій і телебачення
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                  ДЕНЬ 1   06.11.2019
                  10:00–18:00 Виставка і Конференція
10:00-10:10 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Виставкова зала/сцена 
Запрошені спікери:
Верховна Рада України, Національна рада України з питань телебачення 
та радіомовлення, Міністерство цифрової трансформації України, НКРЗІ, 
Інтернет Асоціація України, Асоціація правовласників та постачальників 
контенту, Телекомунікаційна палата України, Асоціація «Укртелемережа», 
Телас, Хай-тек офіс Україна, AMOS (Ізраїль)
СЕСІЯ 1. 10:10-11:40
#TIM GAAS: ДЕРЖАВА ЯК СЕРВИС (Government as a service)
Конференційна зала 
- Світовий досвід діджиталізації країни
- Україна в 2025 році - чи є план ?
- “Держава в смартфоні” - міфи та реальність
- Інформаційна безпека країни VS свобода слова - точка рівноваги
Запрошені спікери:
Верховна Рада України, Національна рада України з питань телебачення 
та радіомовлення, 
Міністерство цифрової трансформації України, TALAP (Казахстан), При-
зма (Беларусь), 
Асоціація середніх та малих операторів (Грузія), ARMIX (Арменія),
Модератор: Александр Баранов, експерт ринку ІКТ
11:40-12:00 #TIM тайм аут. Виставка. Нетворкінг
СЕСІЯ 2. 12:30-14:30 
#TIM: МАЙБУТНЄ ТЕЛЕКОМУ: БИТВА ТЕХНОЛОГІЙ 
Виставкова зала/ Конференційна зала
- Супутниковий інтернет vs наземний: від мрій до реальності
- 5 G хайп чи бізнес
- Satelite vs Fix vs 5g: виживає найсильніший ?
Запрошені спікери:
представники компаній SES, Вега, Одескабель, Укртелеком, Лайфселл, 
Водафон, Huawei
Модератори: Стас Юрасов, Tech.liga.net, Анатолій Фроленков, E&C

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦIIІІІІІІІІ
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14:30-15:00 #TIM тайм аут. Виставка. Нетворкінг
СЕСІЯ 3. 15:00-17:00
 #TIM: МАЙБУТНЄ МЕДІА «ВЕЛИКІ ГРОШІ VS ЛЮБОВ АУДИТОРІЇ»
Виставкова зала/ Конференційна зала
- Аудиторія зараз та в майбутньому
- Контент, технологія та трохи магії - рецепт успіху на найближчі роки?
- Майбутнє ринку платного ТВ - Базова модель монетизації, технологія 
доставки контенту - робимо ставки.
- Взаємодія держави, медіа груп та операторів.
Запрошенні спікери:
представники компаній Інформатор, Медіа Група Україна, StarLight 
Digital, Торсат, YouTV, Інфомір, Воля
Модератор: Сергій Бойко, Бігдата Юа

17:00 – 18:30

Cocktail happy hour
ресторан «Хрещатик Гранд Хол»

Вхід по запрошенням від компанії SES
19:00-23:00 #TIM Гала-вечір «Телеком – кабаре» 

Клуб Монтерей, вул. Прорізна,8.
Вхід по запрошенням
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                  ДЕНЬ 2   07.11.2019
                  10:00–18:00 #TIM Виставка і Конференція
СЕСІЯ 4. 11:00-13:00 #TIM: МАЙБУТНЄ IT
Конференційна зала 
- Інтернет робочим, державу в хмару, землю в ІоТ. Від лозунгів до дій
- “Чи потрібен перепис інтернет населення” - подолання цифрової 
нерівності
- Цифрова трансформація, ІТ як драйвер росту. Технології на службі 
бізнесу, держави, населення
Запрошені спікери:
Світовий банк, Верховна Рада України, Міністерство інфраструктури 
України, НКРЗІ, Офіс ефективного регулювання, Інститут цифрових 
трансформацій, Інтернет Асоціація України, “Хай-тек офіс Україна”, 
Телеком палата України
- IoT у кожен дім – розумна і безпечна енергетика і ЖКХ 
- “Економіка повинна бути економною” - ІоЕ реальні бізнес-кейси
- Кібербезпека в ІоТ - основа  “успішного-успіху”
Запрошені спікери:
Міністерство енергетики, ДТЭК, «Місто для людей»,НАН інститут 
меліорації та водних проблем України, Київстар, Omo.systems, Депс, 
Сервіс 24
Модератор: Анатолій Фроленков
СЕСІЯ 5. 13:00-14:30 Панель партнерів ДЭК 

Конференційна зала 
13:00-13:45 Дискусія: 
«Стрімке зростання тарифів pay TV на фоні безкоштовного Т2. 
Прагнення до балансу»
До дискусії запрошені: Національна рада України з питань телебачення 
і радіомовлення, «1+1 медіа», «Контент-трейдинг», COSMONOVA|NET, 
«Зеонбуд», Інтернет Асоціація України
Питання для обговорення:
- остаточне вимкнення аналогового ефіру та плани держави стосовно 
ефірної цифри;
- тарифи на послуги pay TV - 2020 та їхнє співвідношення з ефірною 
пропозицією;
- чи можливі варіанти трансформації цифрового ефіру та на яких умовах, 
інформаційна компанія кодування супутнику;
-  що обере глядач? Поради операторам
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13:45-14:30 Дискусія:  
«ОКУ: спотворення реформи інтелектуальної власності.Чи буде 
перезапуск? 
Принципи формування тарифів ОКУ на кабельну ретрансляцію»
До дискусії запрошені: Верховна Рада України, Дмитро Романович, 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства України, Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення, Інтернет Асоціація України,компанія «Воля», Телеком 
Палата України, Коаліція аудіовізуальних і музичних прав 
Питання для обговорення:
-  чому реформа спотворена прийнамні у частині «кабельна 
ретрансляція»;
- шляхи вирішення проблеми;
- принципи формування тарифів ОКУ на кабельну ретрансляцію;
- етапи реформи.
Модератор: Наталія Клітна, Асоціація правовласників та постачальників 
контенту
СЕСІЯ 6. 14:30-17:00 #ТІМ ЧАС КОНТЕНТУ

Виставкова зала/сцена

«Медіа Група Україна» запрошує на  Презентацію інновацій 
доставки контенту,

по закінченню якої відбудеться фуршет у ресторані
«Хрещатик Гранд Хол». 

Вхід по запрошенням від «Медіа Групи Україна» 
17:00 – 18:00  #TIM тайм аут. Виставка. Нетворкінг 
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НОТАТКИ





Сеть CATV

Зоновая сеть

Частный сектор

Магистральная линия связи

ЦОД

Высотная застройка

КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ СРОКИ

www.odeskabel.com
office@odeskabel.com

Тел.: +38 048 716 11 23
Факс: +38 048 716 14 01

ВЕСЬ СПЕКТР КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Сеть мобильной связи

Офисные здания


