Центр підтримки бізнесу м.Краматорськ

B

11:30-12.00
12:00-12:30

U
Програма
S форуму
18-19 жовтня 2017
I м. Маріуполь
18 жовтня 2017рік, ДКN
«Молодіжний», вул. Харлампіївська, 17/25
E
Реєстрація учасників. Вітальна кава
Відкриття форуму. Привітання
Wорганізаторів,
OMEN почесних гостей

12:30-13:20

Сесія 1 «Огляд новітніх національних та міжнародних ініціатив»

13:20-13:35

Перерва. Кава-брейк

13:35-14:25

Сесія 2 «Роль громадських та бізнес-об’єднань в розвитку жіночого підприємництва»

14:25-14:55

Кава-брейк

14:55-15:45

Сесія 3 «Актуальні програми фінансової підтримки бізнесу»

15:45-16:30

Надихаючі історії успіху жінок-підприємниць

16:30-17:00

Нагородження переможців конкурсу робіт «Чому я обираю власний бізнес» за
номінаціями: «Виробництво», «Послуги», «Родинний бізнес»

17:00-17:20

Підписання Донецькою торгово-промисловою палатою
співробітництво. Підведення підсумків роботи форуму

17:20-18.00

Неформальне спілкування

Меморандумів

Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і
фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих
і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства, до якого входять ЄС, його
держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова та Україна.Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті
www.eu4business.eu

про

Центр підтримки бізнесу м.Краматорськ

19 жовтня 2017рік
Факультет філології та масових комунікацій МДУ (вул. Матросова, 5)
9:30-10:00

Реєстрація учасників. Вітальна кава

10:00-11.00

Дискусійна панель «Можливості та виклики на шляху підприємницької діяльності жінок»
Питання прав і можливостей жінок, виклики, ключові проблеми та труднощі,
перспективи, досягнення й особливості жіночого бізнесу. Напрацювання можливих
рішень

10:00-11:00

Майстер-клас (одночасно з дискусійною панеллю)
«Вирішення спорів і конфліктів без звернення до суду»

11:00-12.00

Майстер-класи (проходять одночасно)
«Як оцінити свою бізнес-ідею», «Партизанський маркетинг»

12.00-12.30

Неформальне спілкування

*Організатори залишають право вносити зміни в програму

Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і
фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку малих
і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства, до якого входять ЄС, його
держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія,
Молдова та Україна.Більш детальна інформація на офіційному веб-сайті
www.eu4business.eu

