
 

 

 

 

 

 

 

Українсько-німецькі дні співпраці на тему: «Можливості 

підвищення ефективності в будівельній галузі України»  

Онлайн-заходи з B2B переговорами, 27.-29.04.2021р.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Від імені Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWi) ми щиро запрошуємо Вас взяти участь в 

українсько-німецьких днях співпраці на тему: «Можливості підвищення ефективності в будівельній галузі України» (27-29 

квітня 2021 р.).  Спільно з Всеукраїнською спілкою виробників будматеріалів  27 квітня ми організовуємо онлайн-презентаційний 

захід (симпозіум), основна увага якого буде зосереджена на таких питаннях як: оптимізація  бізнес-процесів, автоматизація та 

покращення якості в будівельній галузі. Будуть висвітлені, наприклад, такі теми, як модернізація, діджиталізація й підвищення 

енергоефективності будівель та оптимізація процесів за допомогою використання сучасного обладнання. Окрім того, німецькі 

учасники, постачальники  високопродуктивних рішень, представлять свої компанії у коротких презентаціях. Українські компанії 

матимуть можливість 28 квітня і 29 квітня 2021 р. у рамках індивідуальних (онлайн) зустрічей провести B2B переговори  з 

представниками німецьких компаній. Скористайтеся можливістю обмінятися досвідом, отримати безкоштовну консультацію та 

налагодити контакти з майбутніми партнерами! Профілі німецьких учасників можна знайти тут.  Будемо раді Вашій участі!  

Цільова група в Україні: 
 

• Компанії-представники будівельної сфери,  будівельних матеріалів, а також будівництва доріг та інфраструктури  

• Проєктно-конструкторські бюро, проєктні організації та інженерно-будівельні  організації 

• Дистриб'ютори, постачальники, а також  інституції (асоціації, спілки виробників) 

• Компанії -розробники цифрових рішень для будівельної галузі, системні інтегратори 

• Галузеві компанії в сфері енергоефективності 

• Всі, хто цікавиться будівельною галуззю 

 
Переваги Вашої участі: 
 

• Обмін досвідом з колегами з України та Німеччини; організатори забезпечать синхронний переклад (німецька - 

українська)  

• Знайомство та налагодження контактів з потенційними німецькими партнерами  

• Індивідуальні  переговори з німецькими компаніями, можливість безкоштовної консультації  

• Українсько-німецькі перекладачі для індивідуальних розмов будуть, за потреби, надані організаторами (безкоштовно 

для всіх учасників) 

• Комфортна участь через Інтернет (зустріч на платформі Zoom), технічні вимоги: стабільне підключення до Інтернету, 

браузер, гарнітура, веб-камера 

• Галузева інформація та приклади практичних рішень від німецьких експертів до таких тем, як інновації, підвищення 

ефективності в галузі тощо. 

 

 

https://www.dreberis.com/sites/default/files/aktualnosci/2021_03_30_project_magazine_profiles_of_german_companies.pdf


 

 

 

 

 

 

     
 

Умови участі 
 

Участь в онлайн-заходах для українських компаній  -

безкоштовна. Заходи організовуються через ZOOM, після 

реєстрації Ви отримаєте посилання на доступ. 

 

Захід проходитиме українською / німецькою мовами  з 

синхронним  перекладом. 

 

Щоб подати заявку на участь, заповніть, будь ласка, 

реєстраційний бланк за даним  посиланням: Реєстраційний 

бланк. 

 

Термін подачі заявок до: 13.04.2021 р. 

 

Можливість індивідуальних B2B 
переговорів (онлайн) з німецькими 
компаніями  
 
Скористайтеся унікальною можливістю познайомитись та 

провести індивідуальні переговори  з німецькими учасниками. 

Для цього просимо позначити відповідні компанії в 

Реєстраційному бланку. Ми охоче організуємо для Вас ці 

зустрічі 28-29 квітня 2021 року.  

 

Термін реєстрації до: 13.04.2021 р. 

 

Детальний опис німецьких учасників можна знайти в брошурі 

учасників. 

 

Онлайн-програма 
 
Дата Елемент програми 

Вівторок, 27.04.2021 

(10:00 – 13:15 год.)  

 

Онлайн-презентаційній захід  українсько-

німецький симпозіум щодо 

«Можливостей підвищення ефективності 

в будівельній галузі України» 

Цікаві презентації експертів, 

представників української та німецької 

промисловості  

Короткі представлення німецьких 

компаній 

Середа, 28.04..2021 

(10:00 – 12:45 год.) 

 

Індивідуальні B2B-переговори  між 

представниками  українських та 

німецьких компаній у будівельній галузі  

Четвер, 29.04.2021  

(10:00 – 12:45 год.) 
Продовження індивідуальних B2B-

переговорів між представниками 

українських та німецьких компаній 

 

Інституції, що беруть участь за дорученням 
Федерального міністерства економіки та 
енергетики Німеччини: 
 

Всеукраїнська спілка    

виробників будматеріалів  

Це спілка провідних національних виробників будівельних 

матеріалів України.  

Спілка представляє Україну в Європейській асоціації виробників 

та дистриб’юторів будівельних матеріалів з 2014 року (UFEMAT). 

http://avbmv.com.ua 

 

DREBERIS - це міжнародна 

консалтингова компанія, розташована 

в м. Дрездені / Німеччина, має філії зокрема в м. Тернополі / 

Україна, Вроцлаві / Польща та Швіці / Швейцарія. Основним 

напрямком нашої діяльності є стратегічне та економічне 

консультування міжнародних інвесторів, державних установ та 

малих і середніх підприємств з питань впровадження проектів 

інтернаціоналізації та інновацій на всіх континентах. 

www.dreberis.com/uk  

 

Партнери проекту в Україні 
 
 

Національний                          

експертно-будівельний Альянс України    

Це громадська спілка, яка сприяє розвитку будівельної галузі в 

Україні, об’єднує будівельні компанії та будівельників, експертну 

та архітектурну спільноту. 

https://nebau.org.ua/ 

 

Медіапартнер      

Всеукраїнський діловий інформаційно - аналітичний журнал по 

сучасному будівництві. 

https://www.profbuild.in.ua/ 

 

 

 
Ваша контактна особа 

 

Оксана Харишин                                                 

ТОВ ДРЕБЕРІС 

Моб.: +38 067 308 91 80 

E-Mail: Oksana.Kharyshyn@dreberis.com 

 

 

 

Контакти 
 

Видано:  

ДРЕБЕРІС ҐмбГ 

 

Текст і редакція 

ДРЕБЕРІС ҐмбГ 

 

Станом на: 

30.03.2021 р. 

 

Ілюстрації 

Pixabay 

Наш партнер проекту та ми з нетерпінням чекаємо на Вашу реєстрацію! 
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