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Щоdо провеdення
бiзнес-форулtу

yKpaiHcbKoi diаспорu
шановнi колеги!

Засвiдчуемо Вам свою повагу та в розвиток повiдомлень, що поrrередньо з

цього приводу надавалися, маемо честь запросити Вас до участi у Першому бiзнес-

форумi украiЪськоi дiаспори та закордонних лрузiв УкраiЪи, який вiдбудеться 18 - 19

травня ц. р. в MicTi Киевi, (примiщення Торгово-промисловоi палати УкраiЪи,

вул. Велика Житомирська, ЗЗ), який пройде пiд гаслом <<Украiнцi cBiry - для
УкраiЪп>.

Цей захiд, як уже повiдомлялося, заплановано в розвиток рiшень VI-го

Всесвiтнього Форуму УкраТнцiв (серпень 20lб, л4. KuiB). Iнiцiаторами та

спiворганiзаторами Форуму е ТоргЬво-промислова палата УкраiЪи та УкраiЪська

Всесвiтня Координацiйна Рада на прохання дiлових кiл УкраiЪи та свiтового

украiЪства, за сrrрияння та пiдтримки керiвництва Уряду УкраiЪи, головних

MiHicTepcTB та установ, провiдникiв регiональноТ влади, при активнiй участi

цромадських та бiзнесових структур УкраТни та дiаспори.

Програмою Форуму (лолаеться) передбачасться tIроведення пленарного

засiдання, за участi керiвництва Уряду, головних MiHicTepcTB, облдержадмiнiстрацiй.

Учасникiв Форуму вiтатимуть вiд iMeHi Президента УкраiЪи Петра Порошенка та

Прем' cp-MiHicTpa УкраiЪи В олодимира Гройсмана.

Метою Форуму с наrrрацюваннrl взасмовигiдних зв'язкiв украiЪського бiзнесу з

украiЪськими бiзнесменами закордоння, патрiотами УкраТни, просування експорту

yKpaiircbKoT продукцii та послуг на зовнiшнi ринки, сприяннlI зчшучеЕню iнвестицiй в

yKpaiHcbKy eKoHoMiKy, в тому числi i коштiв украТнських трудових мiгрантiв та

дiаспори, запрошення до участi в процесах реформування економiки УкраТни

досвiдчених менеджерiв з середовища закордонного украiЪства, використовуючи TxHi

практичнi здобутки.

Бiзнесмени УкраiЪи та дiаспори вперше в icTopiT незалежноТ Украiни
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матимуть можливiсть встановити TicHi робочi контакти обговорити

можливостi спшпрац1 за напрямами: енергозбережеЕшI, iнформацiйно-

консалтинговий, IT - технологiй, iнвестицiйно-iнновацiйний, агрокомплексу, туризму

тощо. З цiсю метою органiзову€ться робота профiльних секцii, а також заплановано

В2В дiалог у ix рамках. Програма передбачае вiдвiдання пiдприсмств (за

побаuсаннялt учаснuкiв), а також кульryрнi заходи. У_мови участi викладено в aHKeTi,

що додасться,

Органiзатори Форуму сподiваються на його дiсвiсть у якостi lrоryжного

стимулюючого фактору процесу реформ та економiчного прогресу Украihи.

Ми розраховуемо на готовнiсть бiзнесменiв украiнськоi дiаспори та друзiв

Украiни подiлитися cBoiM досвiдом веденшI успiшного бiзнесу за рахунок
впровадження HoBiTHix технологiй, передових навикiв менеджменту та методик

маркетинry.

Одним з результатiв Форуму передбачаеться створення Робочоi групи для

спiвпрацi з украIнцями закордоння, дiяльнiсть якоi координуватиметься Торгово-

промисловою палатою УкраТни пiд патронатом Уряду УкраiЪи.

Шановнi колеги, дорогi друзi! Булемо радi вiтати Вас та Ваших фахiвцiв на

цьому Форумi. Впевненi, що Ваша участь буле плiлною i там Ви зустрiнете своiх

нових надiйних партнерiв.

,Щоdаmок: на q арк., в I прuл,t.
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