БІЗНЕС-ЕКСПО Луганської області
Концепція проведення
Дата

23-24 березня 2017 року (2 дні)

Місце

м. Сєвєродонецьк Луганької області, (приміщення Льодового палацу
спорту, вул.Маяковського 28)

Організатори та
партнери

Програма розвитку ООН в рамках Програми відновлення та побудови
миру за кошти Уряду Великобританії.
Партнери Бізнес-експо: Луганська ОДА, Луганська ТПП

Учасники

50 виробників Луганської області, які представлятимуть свою продукцію в
ході проведення Бізнес-експо Луганської області для 300 учасників, які
включатимуть:

Мета Бізнес-експо

-

представники бізнесу, які зацікавлені в налагодженні співпраці з
суб’єктами господарювання Луганської області;

-

представники бізнесу Луганської області;

-

успішні підприємці, які виграли бізнес-гранти від ПРООН;

-

представники організацій міжнародної технічної допомоги;

-

представники центральних органів виконавчої влади;

-

представники місцевої та регіональної влади;

-

представники бізнес-інфраструктури підтримки підприємництва
національного та місцевого рівня;

Однією з основних проблем, з якоюстикається малий та середній бізнес
Луганської області через збройний конфлікт на Донбасі - проблема
експортувати свої товари в сусідні країни, в тому числі і Росію, як один з
найбільших експортних ринків. Деякі інші проблеми місцевих компаній,
це втрата традиційних ринків, труднощі розширення своєїдіяльності за
межами Луганської і Донецької області, відсутність досвіду в створенні
нових відносин з потенційними діловими партнерами з-за кордону, а
також пошкодження промислових об'єктів. Збройний конфлікт на Донбасі
також призвів до пошкодженнятранспортно-логістичної інфраструктури, в
тому числі автомобільних і залізних доріг, що є необхідним для роботи
промисловості, дистрибуції та продажу. Цей в свою чергу створює
додаткові труднощі з поставками сировини та продажем готової
продукції. Для того, щоб посилити ділову активність в Луганській області,
допомогти місцевим компаніям в збуті своєї продукції та створити нові
економічні можливості заплановано проведення Бізнес-експо Луганської
області.

Завдання Бізнесекспо

Бізнес-еспо Луганської області є важливим інструментом для просування
бізнес-можливостей за межі регіону, посилення ділового партнерства, а
також в побудовінових зв’язків з місцевими та національними діловими
партнерами для майбутнього зростання бізнесу. ЗА підтримки ПРООН для
ефективного просування бізнесу кожен виробник Луганської області, який
вирішить прийняти участь у Бізнес-експо матиме змогу отримати
обладнану виставкову площу в рамках загальної ділової експозиції.
Крім цього, кожному учаснику Бізнес-експо буде підготовлено пакет
іміджевих маркетингових матеріалів та буде надана допомога в
просуванні своїх комерційних пропозицій.

Формат
проведення

Форматом проведення Бізнес-експо крім виставки учасників
передбачено проведення тематичних панелей, круглих столів,
галузевих дискусій на яких будуть присутні:
- представники національних органів влади, які мають відношення до
розвитку бізнесу;
- представники бізнес-інфраструктури, ділових асоціацій, галузеві
експерти;
- представники кредитно-фінансових організацій;
- представники організацій, які надають міжнародну технічну допомогу на
розвиток бізнесу.
Додатковою можливістю для учасників Бізнес-експо буде запрошення до
участі пулу потенційних ділових партнерів, які визначатимуться
персонально на основі анкетування та наступного запрошення
відповідних представників.

ПРОГРАМА БІЗНЕС-ЕКСПО(станом на 13 лютого 2017 року)
День перший – 23 березня 2017 року
9:30 – 9:45
9:45 – 10:00

Реєстрація учасників, ранкова кава
Вітальне слово керівництва Луганської ОДА, ПРООН та запрошених гостей

10:00 – 11:30

Тематична секція 1

11:30 – 12:00

Перерва на каву, ділове спілкування

12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00

Тематична секція 2
Перерва на обід
Тематична секція 3

16:00 – 16:30
16:30 – 18:00

Перерва на каву
Огляд ділових експозицій 50 учасників Бізнес-експо

День другий – 24 березня 2017 року
9:30 – 9:45
9:45 – 10:00

Реєстрація учасників, ранкова кава
Вступне слово керівництва Луганської ОДА та ПРООН, огляд досягнень першого
дня Бізнес-експо

10:00 – 11:30

Тематична секція 4

11:30 – 12:00

Перерва на каву, ділове спілкування

12:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 – 18:00

Тематична секція 5
Перерва на обід
Підсумкова сесія
Огляд ділових експозицій 50 учасників Бізнес-експо

Контактні особи, відповідальні за організацію форуму


Узгодження тематики та формату виступів:Олександр Осовець, спеціаліст з питань
працевлаштування та зайнятості Програми з відновлення та побудови Миру ПРООН
(oleksandr.osovets@undp.org, 050-353-09-75, 098-274-06-45);

