
Центр підтримки бізнесу  
 

  
Ця програма реалізується Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) і фінансується в рамках 
ініціативи EU4Business Європейського Союзу  

 

ФОРУМ 

БІЗНЕС КЕЙС СТАДІ.  

ВЛАСНИКИ ДЛЯ ВЛАСНИКІВ 
26 вересня 2018, 9:30-17:30 

м. Київ 

 

9:30-10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава 

10:00-10:10 Офіційне відкриття форуму 

10:10-10:20  

Можливості для бізнесу від Європейського Банку Реконструкції та 
Розвитку ЄБРР.  

www.ebrd.com 

10:20 -10:50 

 Кейс-спіч «Практики утримання персоналу в компанії, 
клієнторієнтований підхід в HR». 

Антон САВОЧКА, сертифікований бізнес-тренер ІСВТ, сертифікований 
спеціаліст по системі DISC, сертифікований фасилітатор по системі ІСА 
 

10:50-11:20 

 Кейс-спіч «Як збільшити продажі в b2b компінії?». 

Володимир ПІМЕНОВ, власник компанії «Сіті профіт», експерт з 
побудови відділів продажів та розвитку бізнесу, більше 60 
реалізованих проектів. www.cityprofit.com.ua 
 

11:20-12:00 

 
Панельна дискусія «Партнерство. Як не зруйнувати свій бізнес, а 
здобути нові можливості?». 

Модератор: Тетяна Ковальчук, керуючий власник компанії Kovalchuk 
Business-Direct Center. www.kbdc.com.ua 

Учасники: 3 власники бізнесів, які розкажуть свої власні історії в сфері 
партнерства. 

12:00-12:20 Кава-перерва 

12:20-12:50 

Презентація можливостей для бізнесу від організаторів форуму: 

 

 

 

 

 

Клуб Ділових Людей Україна, голова Клубу Микола Савуляк, www.bc-club.org.ua  

Вінницький Клуб Ділових Людей,  президент Клубу Надія Лисецька, www.kdl.vn.ua 

Київська ТПП, президент Микола Засульський, www.kiev-chamber.org.ua 
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12:50-14:00 

  
BUSINESS NETWORKING 

Організований бізнес-нетворкінг, під час якого кожен учасник форуму 
зможе налагодити велику кількість ділових контактів. 

Рекомендуємо мати з собою близько 100 візитних карток. 

 

14:00-14:30 Обід 

14:30-16:10 

 

CASE STUDY 

18 бізнес-кейсів * 18 фасилітаторів * 18 робочих груп = сотні рішень  

Учасники форуму формуються у робочі команди і протягом 1,5 години 
під координацією професійних фасилітатоів працюють над рішеннями 
реального бізнес-кейсу. 

Модератор: Світлана Насирова, керівник Асоціації консультантів 
України. 

16:10-16:30 Кава-перерва 

16:30-17:30 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ РІШЕНЬ ТОП 5 КЕЙСІВ  

Буде відібрано кращих 5 бізнес-кейсів форуму та презентовано їх 
рішення перед аудиторією форуму. Учасники зможуть почути реакцію 
власників даних бізнесів та задати додаткові запитання. 

 

17:30 Закриття форуму 

 

МЕНЕДЖЕР ФОРУМУ 
Соломія Гречух 
097 968 96 61 

solomija.hrechuh@bc-club.org.ua  

 

mailto:solomija.hrechuh@bc-club.org.ua

