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ПРОГРАМА | СХІД-ЕКСПО 2017
 Сєвєродонецьк, 23-24  березня
День перший | 23 березня 
 9:00 – 9:30
Реєстрація учасників, ранкова кава
 9:30 – 9:50 
Вітальне слово від керівництва ОДА, ПРООН та запрошених гостей:
Гарбуз Юрій, голова Луганської ОДА (7хв)
Cоломія Стахів – Регіональний менеджер Програми відновлення та розбудови миру ПРООН в Україні (7 хв)

9:50  - 10:30
Тематична секція 1 
Інфраструктура розвитку бізнесу:
Національна система інфраструктури підтримки бізнесу;
Стратегія розвитку регіону та можливлсті росту та розвитку для МСБ
Важливі перешкоди для розвитку МСБ та шляхи їх подолання
інші важливі питання по темі
Роман Власенко - Перший заступник голови обласної державної адміністрації (10 хв)
Владлен Сисун - координатор проекту UNDP «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» ПРООН (10 хв)
Олександр Стеценко - Луганська Агенція Регіонального Розвитку (10 хв)
Андрій Сімонов – голова громадської організації Районна громадська організація «Кремінська бізнес-асоціація» (10 хв)

Модератор
Дмитро Тузов - журналіст «Громадського радіо». Один з ведучих програм «Громадська хвиля», «Київ-Донбас», «Ранкова Хвиля»


 10:30 - 10:40
Перерва 
10:40 – 11:10 
Тематична секція 2

Впровадження сучасних ІТ технологій, для формування високоприбуткового та ефективного бізнесу, в умовах нестабільності
нові онлайн платформи для ринку збуту
 тренди та можливості онлайн платформи для малого та середнього бізнесу
	Розяснення можливостей сучасних технологій та конкретні практичні дії для виходу на нові можливості
	ефективність виробництва, нові ринки, збільшення прибутковості бізнесу

Дмитро Софіна - директор та співзасновник ІТ компанії Addeesoft LLC, засновник WINDIM24, Open City, Rocket Finance, Beyond Broke (30 хв)

11:10-11:20 
Перерва 

11:20 – 12:10 
Тематична секція 3 (50 хв)
Кооперація малого та середнього бізнесу в сільському господарстві як запорука сталого розвитку в регіоні
- підтримка та сприяння до шляхів кооперації в сфері сільського господарства
- можливості та співробітництво між малими та середніми бізнесами у сфері    сільського господарства
-  сільське господарство як успіх у регіоні

Юрій Нестеров - Національний менеджер проекту, FAO 
Владислав Карпенко - Експерт з питань розвитку бізнесу в сільській місцевості, Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку», Chemonics 
Іван Паньків -  Президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України 
Юрій Бакун - Виконавчий директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України
Руслан Марков - Експерт з питань кооперації та розвитку бізнесу в сільських територіях, ФАО

Модератор
Юрій Нестеров - Національний менеджер проекту, FAO 

12:10 – 12:20
Перерва
12:20 – 13:00
Тематична секція 4
Кластерні рішення задля розвитку та підвищення конкурентності МСБ
-  форми кооперації як складові елементи бізнес стратегій

зростання продуктивності та підвищення сприйнятливості до можливостей інновації та високої спеціалізації 
шляхи розширення доступу до ринків збуту, спеціалізованих постачальників, послуг, кваліфікованій робочій силі, технологічних знань
стратегія підвищення рівеню формування нових підприємств та спільної діяльності; колективна ефективність.

Михайло Крикунов - голова правління, Clust-UA CDA, Декан Київської Бізнес Школи (40 хв)

13:00 – 13:10
Перерва
ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ
13:10 – 14:40 
Підтримка розвитку та розуміння потреб малого та середнього бізнесу
Експерти:
Роман Власенко - Перший заступник голови обласної державної адміністрації
Севостьянова Ольга – заступник директора департаменту економічного розвитку, торгівлі і туризму 
Солодкий Роман - член ради підприємців член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України , Голова ГО» Громадянський корпус»
Тетяна Міскова - Керівник проекту (Рада зі сприяння експорту) при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
Владлен Сисун -  координатор проекту UNDP «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» ПРООН
Дмитро Ієвлєв - Викладач курсу «Стратегія» Києво-Могилянської Бізнес-Школи (KMBS). Коуч проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх підприємств»
Олександр Стеценко - Луганська агенція регіонального розвитку
Альберт Зінченко - Віце-президент, секретар Ради Луганської ТПП
Андрій Сутковий – директор ТОВ «Штандарт»
Олег Мирошніченко - тренер/консультант з питань експорту на європейські та міжнародні ринки
Михайло Крикунов  - голова правління, Clust-UA CDA, Декан Київської Бізнес Школи
Дмитро Софіна - директор та співзасновник ІТ компанії Addeesoft LLC, засновник WINDIM24, Open City, Rocket Finance, Beyond Broke 
Любов Гук - менеджер з розвитку бізнесу українсько-британської компанія VimesVC     
Модератор:
Дмитро Тузов, журналіст на «Громадське радіо», ведучий програм «Громадська хвиля», «Київ-Донбас», «Ранкова Хвиля»
14:40  – 14:50
Перерва
14:50  -15:15
Доступ до нових ринків збуту: як шукати та куди рухатись 
можливості ринків збуту для малого та середнього бізнесу поза межами області
Підтримка та сприяння до пошуків та залучення нових ринків збуту
можливості та співробітництво з міжнародними ринками збуту
партнерство і експортна стратегія
інші важливі питання по темі
Експерти:
Тетяна Міськова, Керівник напрямку освіти тa B2G Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі (25 хв)

15:15-15:25

15:25 – 15:55
Тематична секція 7
Доступ до нових ринків збуту: як шукати та куди рухатись 
можливості ринків збуту для малого та середнього бізнесу поза межами області
Підтримка та сприяння до пошуків та залучення нових ринків збуту
можливості та співробітництво з міжнародними ринками збуту
інші важливі питання по темі
Олег Мирошніченко - тренер/консультант з питань експорту на європейські та міжнародні ринки. (10 хв)
Любов Гук - менеджер з розвитку бізнесу українсько-британської компанія VimesVC     (10 хв)
Олександр Смирнов – керівник сертифікаційного підрозділу компанії MNC Group. (10 хв)

Модератор
Владлен Сисун -  координатор проекту UNDP «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» ПРООН


15:55 – 16:00
Перерва
16:00 – 16:30
Тематична секція 6

Е-commerce export - легкий вихід  на глобальні ринки
Що таке експорт у форматі e-commerce
Переваги e-commerce у малому та середньому бізнесу
Як використовувати новий формат у бізнес справі
Юлія Павленко - Заступник Директора Департаменту з міжнародних операцій, ПАТ Укрпошта (30 хв)

16:30 – 16:40
Перерва

16:40- 17:20
Тематична секція 5 
Сучасні та інноваційні ідеї фінансування малого та середнього бізнесу:
залучення альтернативних методів фінансування
краудфандінг та історії успіху
можливості та шляхи пошуку інвесторів та співробітництва
інші важливі питання по темі
Оверчук Олександр Михайлович  – заступник начальника управління з мікро-, малого та середнього бізнесу Луганського обласного управління  АТ «Ощадбанк» (10 хв)
Бичкова Лариса – директор громадської організації «Агенція Регіонального Розвитку Східного Донбасу» (10 хв)
Фільчаков Едуард – директор Сєвєродонецького відділення публічного акціонерного товариствакомерційного банку «ПриватБанк» (10 хв)
Михаил Снопенко  -  начальник відділу міжнародної технічної допомоги Луганської Обласної Адміністрації (10хв)

Модератор
Дмитро Тузов - журналіст «Громадського радіо». Один з ведучих програм «Громадська хвиля», «Київ-Донбас», «Ранкова Хвиля»

17:20 – 17:25
Перерва
17:25 - 18:15

Тематична секція 8

Рекламний екстаз або «упаковка торгової пропозиції» ( 50 хв )
       - Ви дізнаєтеся, як ввести клієнта в «екстаз» при першому контакті з вашою рекламою. Як "упакувати" свій продукт або послугу так, щоб отримати гарантований потік клієнтів і включити "сарафанне радіо" на повну потужність. Як стати зрозумілими і цікавими, щоб легко обійти "великих і страшних" конкурентів. Бонус секрети «забійних торгових пропозицій» і правильних акцій.
Ігор Адашевський, Президент Adashevsky Consulting Group

МАСТЕР КЛАС
Майстер-клас №1 (10:30 – 13:30 )
Дмитро Ієвлєв - Викладач курсу «Стратегія» Києво-Могилянської Бізнес-Школи (KMBS). Коуч проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх підприємств»

	«Стратегія, як механізм зростання та розвитку бізнесу» 

Майстер-клас №2 (15:00 – 18:00)
Олексій Кошелєв, генеральний директор Pro Business Center
Нейро-БІЗНЕС: РОЗРОБКА ІДЕЙ І МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ
Пошук нових можливостей для створення / розвитку бізнесу
- Як знайти "золоту жилу"?
- З чого починається будь-який бізнес?
- Як побудувати бізнес-модель?
Універсальна схема розробки та управління будь-яким проектом
- Схема моделювання та управління проектами
- Жорсткий і гнучкий методи управління проектами
- Горизонти мислення менеджерів і рівні управління


Майстер-клас №3 10:30 – 11:30
Біжутерія ручної роботи
(кольє з бісера, робота з стразами, браслети шамбала) 
Майстер-клас №4 12:00 – 13:00
Мило ручної роботи, прянощі і спеції 
Натуральна косметика своїми руками
Майстер-клас №6 14:00 – 15:00 
В’язані іграшки своїми руками 
Майстер-клас №5 16:00 – 17:00
Вироби з фоамирана своїми руками
              (Штучні квіти)

День другий | 24 березня

9:00 – 9:30

Реєстрація учасників, ранкова кава
 9:30- 10:00
 Бізнес Презентації
ТОВ МЖК "Мрія Інвест" - Проектування, побудова та реконструкція будівель, директор Поркуян Сергій (10 хв)

ТОВ «НОВОФЕРТ» -  виробництво водорозчинних добрив, Горобець Вадим (10хв)

ПАРК АКТИВНОГО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ «FIESTA» - Організація активного відпочинку, Андрій Сутковий (10хв)

Модератор
Наталя Соколенко -  заступник головного редактора «Громадського радіо». Одна з ведучих та редакторка живого ток-шоу «Громадська хвиля» 




10:00- 11:00 
Тематична секція 1
Бізнес партнерство, бізнес-етика, бізнес-культура та брендинг у експорті 
	як думає закордонний партнер

алгоритм відбору
бізнес-етика, бізнес-культура, брендинг у експорті
 
Олег Мирошніченко,  тренер/консультант з питань експорту на європейські та міжнародні ринки. (1 год)

11:00-11:15 
Перерва
11:15- 12:15
Тематична секція 2
Секрети контекстної реклами 
	Як швидко отримати нових клієнтів з Google і Яндекс всього за 2-3 дня. Нові «фішки», про яких ще не знають конкуренти. Ви дізнаєтеся, як стати першими в Інтернеті і отримати масу нових дзвінків і замовлень

Ігор Адашевський - Президент Adashevsky Consulting Group (1 год)
12:15- 12:30
Перерва
12:30 – 13:30
Тематична секція 3
Бізнес онлайн
нові онлайн платформи для ринку збуту
стратегії та кроки до просування бізнесу та продукції онлайн
тренди та можливості онлайн платформи для малого та середнього бізнесу
проблеми виклики та їх рішення в оперуванні бізнес онлайн та просування продукції в онлайн ринок збуту
інші важливі питання по темі
Михайло Крикунов  - голова правління, Clust-UA CDA, Декан Київської Бізнес Школи Тема: «Бізнес моделі онлайн для МСБ» (30 хв)
Олег Мирошніченко - тренер/консультант з питань експорту на європейські та міжнародні ринки. Вебсайт та інтернет присутність у експорті та глобальному бізнесі (30 хв)
Модератор
Наталя Соколенко -  заступник головного редактора «Громадського радіо». Одна з ведучих та редакторка живого ток-шоу «Громадська хвиля» 

ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ
13:30 – 15:00
Стратегія розробки інноваційних можливостей для сучасної бізнес-України та  МСБ в умовах нинішнього бізнес середовища
Експерти: 
Денис Денищенко - Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
Альберт Зінченко - Віце-президент, секретар Ради Луганської ТПП
Солодкий Роман - член ради підприємців член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України , Голова ГО» Громадянський корпус»
Євгенія Лугановська, координатор Робочої групи з підтримки бізнесу у зоні АТО
Олег Мирошніченко, тренер/консультант з питань експорту на європейські та міжнародні ринки.
Михайло Крикунов  - голова правління, Clust-UA CDA, Декан Київської Бізнес Школи
Ігор Адашевський - Президент Adashevsky Consulting Group
Олексій Кошелєв - Генеральний директор Pro Business Center
Модератори:
Дмитро Тузов, журналіст на «Громадське радіо», ведучий програм «Громадська хвиля», «Київ-Донбас», «Ранкова Хвиля»
15:00 – 15:10
Перерва
15:10 – 16:00
Тематична секція 4 
Маркетинг як сучасна концепція підприємництва:
Моделі виходу на зовнішні ринки
Сертифікація продукції
Представлення Програм українських бізнес-шкіл в сфери маркетингу та розвитку бізнесу
інші важливі питання по темі
Любов Гук - менеджер з розвитку бізнесу українсько-британської компанія VimesVC     (45 хв)

МАСТЕР КЛАС
Майстер-клас №1 (10:30 – 13:30)
Олексій Кошелєв, генеральний директор Pro Business Center
START ME UP: КОНЦЕПЦІЯ І ЗАДУМ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ
Від ідеї до проекту:
- Формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту
- Аналіз зацікавлених сторін проекту
- Попередня проробка цілей і завдань проекту
- Модель постановки цілей SMART / SMARTER
- Попередній аналіз здійсненності проекту
- Декларація про наміри
ПРАКТИКУМ: ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ І задуми ВЛАСНОГО ПРОЕКТУ

Від проекту до ефективної конкурентної стратегії:
- Огляд інструментів виявлення можливостей і загроз в оточенні проекту
- Аналіз політичних чинників, що впливають на проект
- Аналіз економічних чинників, що впливають на проект
- Аналіз соціо-культурних чинників, що впливають на проект
- Аналіз технологічних факторів, що впливають на проект
- Методика та інструменти: PEST-аналіз, Профіль середовища
Огляд інструментів конкурентного аналізу та формування ефективної стратегії на ринку
- Огляд ринку і маркетингової ситуації в країні
- Можливості, загрози і ринкові тенденції
- Карта галузі
- Аналіз конкуренції:
Модель 5-ти сил Портера
Виділення ключових факторів успіху
Оцінка нинішнього стану
Багатокутник конкуренції
SWOT-аналіз - аналіз сильних і слабких сторін
ПРАКТИКУМ: ВИДІЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ ПРОЕКТУ
Майстер-клас №6 12:30 – 13:30
Косметика, макіяж (Mary Kay)
Майстер-клас №7 15:00 – 16:00
Художній розпис на дошці 
Майстер-клас №8 11:00 – 12:30
Лялька мотанка своїми руками

   

