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20–22 жовтня 2015 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбулася VIII Міжна-
родна виставка “LABComplEX” – головна подія лабораторної індустрії в 
Україні. Даний захід – унікальний інтегрований проект, який об’єднує най-
більшу спеціалізовану виставку, яка не має аналогів в Україні, і науково-
практичну та ділову програми.

Серед експонентів виставки представлені вітчизняні та світові вироб-
ники, постачальники обладнання, матеріалів і технологій для лабораторій 
різного профілю.

Для учасників і відвідувачів майданчик LABComplEX став ефективним 
маркетинговим інструментом для розвитку бізнесу, підвищення впізна-
ваності бренду, виведення новинок на ринок, розширення бази ділових 
контактів.

Вперше на LABComplEX були представлені інноваційні технології для 
науково-дослідних робіт в біотехнологічних процесах, зокрема, в про-
мисловості, аграрному секторі та біомедицині.

Учасники виставки представили новинки аналітичного обладнання, 
лабораторні контрольно-вимірювальні прилади, загальнолабораторне 
обладнання, мобільні лабораторії, лабораторні меблі та посуд, інстру-
менти та витратні матеріали, різні реагенти, індикатори, тест-системи та 
реактиви, засоби індивідуального захисту, спецодяг, а також комплексні 
рішення, необхідні для оснащення лабораторій будь-якого профілю та 
багато іншого. 

В умовах стрімких євроінтеграційних процесів відвідування галузевих 
заходів – виставок, конференцій, семінарів – сприяє підвищенню квалі-
фікації фахівців галузі, обміну досвідом з міжнародними колегами, укла-
дання довгострокових ділових відносин і впровадженню інноваційних 
науково-технічних рішень у більшості галузей промисловості України.

LABComplEX: 
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології.
Головна тема, яку з найперших номерів висвітлює журнал «Корми і Факти» – це тема якості кормів.Це найважливіша 
тема, тому що від якості кормів у великій мірі залежить здоров’я і продуктивність сільськогосподарських тварин 
і птиці і, безсумнівно, здоров’я людини, яка в кінцевому підсумку продукцію тваринництва споживає. Ми постійно 
розповідаємо о матеріалах, методах і приладах для вимірювання та визначення якості та свіжості м’яса, молока, 
яєць; якісних показників вхідної сировини та інгредієнтів кормовиробництва, а також кінцевого продукту – комбікорму. 
Виставка “LABComplEX” привернула нашу увагу ще на старті проекту, і ми щороку її відвідуємо. Приємно відзначити, 
що форум розвивається, набирає обертів і стає більш значущим. А нам, як журналістам і фахівцям, приємно, що, 
приходячи на цей захід, ми бачимо вже багато знайомих осіб і компаній, нас знають і читають. 


