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20 вересня 2017 року відбувся І-й спеціалізований форум, присвячений новим рішенням
та розумним технологіям для будівельного сектору – Smart Build Forum.

Форум проходив за підтримки Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів,
Асоціації виробників теплоізоляції, Українсько центру сталевого будівництва та
Торгово-промислової палати України.

Генеральним партнером форуму виступила компанія «Затишний Будинок».

Під дахом елітного IQ Business Centre зібралися новатори та розробники технологічних
новинок, які представили свої доробки для керівників будівельних компаній. Програма
форуму була насиченою, цікавою та складалася з трьох блоків: інноваційні технології
для будівельного сектору; енергоефективність та еко-технології; технології для бізнесу.

Особливою увагою відвідувачі форуму відмітили теми: використання безпілотних
технологій під час будівництва від компанії DroneUA, систему моніторингу спец техніки
для будівництва від TMBitrekта віртуальну реальність, як інструмент з продажу
нерухомості, від компанії 3DTOUR , яку відвідувачі змогли протестувати на стенді
компанії та на власні очі побачити, як працює технологія.

Гарячу дискусію викликав блок з енергоефективності та виступи представників
компаній MANEZH з доповіддю про сонцезахисні системи та «Затишний Будинок» з
презентацією еко- технологій у будівництві.

Не менш цікавими були доповіді з систем прогнозування шуму та вібрацій при забудові
територій від компанії Acoustic Group, хмарні технології для безхмарного будівельно
бізнесу від представника латвійської IT- компанії DEAC data centers, система моніторингу
бізнес партнерів та контрагентів від компанії YouControl та доповідь про технологію
блокчейну, як тренд управління активами нерухомості від компанії Distributed Lab.
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Загалом відвідувачі форуму отримали шестигодинний інтенсив, присвячений розумним
технологіям у сфері будівництва, прослухали дев’ять неймовірно пізнавальних доповідей
від професіоналів своєї справи, обговорили цікаві кейси та тенденції впровадження
інновацій в будівельний сектор під час двох перерв на нетворкінг, тепле та дружне
спілкування після офіційної програми форуму.

Інформаційними партнерами заходу виступили профільні ресурси та видання :
будівельний портал «Build Portal», журнал «Prof Build», інтернет-портал «Bprice»,
видання «Будівельний журнал», журнал «AW-THERM», видання «Промислова
електроенергетика та електротехніка», інформаційна агенція «БІЗРЕЛІЗ», журнал
«Вікна. Двері. Вітражі» та спеціалізований портал «Build Tech».
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