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W dniach 18-19 lutego 2016 r. w Kijowie odbędzie się Ukraińskie Forum Obrony i Bezpieczeństwa.
Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Ministerstwa Obrony Ukrainy i przedsiębiorstwa państwowego
„Ukroboronprom”.
Organizator: A7 CONFERENCES
Miejsce: hotel “InterContinental Kyiv”, sala «Grand Ballroom», ul. Wełyka Żytomirska 2A, Kijów

W dniach 18-19 lutego 2016 r. w Kijowie odbędzie się Ukraińskie Forum Obrony i Bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Ministerstwa Obrony Ukrainy i przedsiębiorstwa państwowego
„Ukroboronprom”.

Celem Forum jest:
utworzenie platformy dla otwartej dyskusji przedstawicieli władz, organizacji międzynarodowych i ﬁrm
ukraińskich w celu przejścia na nowy poziom w zakresie rozwoju obronności i bezpieczeństwa.;
przybliżenie inwestorom zagranicznym potencjału ukraińskiego rynku przemysłu obronnego i rynku
rozwiązań dla bezpieczeństwa w celu przyciągnięcia inwestycji zagranicznych;
poinformowanie przedsiębiorców ukraińskich o możliwościach współpracy z przedsiębiorstwami
państwowymi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, a także o możliwości uzyskania ﬁnansowania ze
środków krajowych i międzynarodowych instytucji ﬁnansowych.

Forum adresowane jest do:
przedstawicieli 100 największych ﬁrm ukraińskich i międzynarodowych działających na rzecz obronności i
bezpieczeństwa;
agencji rządowych i organizacji międzynarodowych;
przedstawicieli ukraińskiego przemysłu obronnego;
inwestorów zagranicznych zaangażowanych w ukraiński sektor obronności i bezpieczeństwa;
przedstawicieli międzynarodowych instytucji ﬁnansowych i ukraińskich banków komercyjnych;
przedstawicieli akredytowanych w Ukrainie przedstawicielstw dyplomatycznych (attachat obrony);
przedstawicieli ﬁrm konsultingowych;
przedstawicieli zagranicznych i ukraińskich mediów.

Opis Forum:
I Międzynarodowe Forum w zakresie obronności i bezpieczeństwa na Ukrainie, obejmujące kwestie dot.
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możliwości inwestowania w sektorze obronności i bezpieczeństwa Ukrainy;
spotkania 1-on-1 inwestorów z ﬁrmami ukraińskimi z sektora obronności i bezpieczeństwa;
transmitowane online dyskusje panelowe Forum z tłumaczeniem symultanicznym;
podczas przedsięwzięcia planowane się utworzenie katalogu projektów inwestycyjnych ukraińskich
organizacji publicznych i prywatnych z sektora obronności i bezpieczeństwa. Katalog ukaże się na stronie
internetowej wydarzenia oraz partnerów medialnych;
ekskluzywna prezentacja katalogu projektów inwestycyjnych prezentowana będzie również podczas 9
forów międzynarodowych «Invest & Trade in Ukraine», które zorganizowane zostaną przez A7
CONFERENCES w Dubaju w roku 2016 w Toronto, Warszawie, Londynie, Frankfurcie, Hong Kongu, AłmaAta, Tel Awiwie oraz Nowym Jorku - Konferencja prasowa z udziałem key-note speakerów Forum.

Szczegółowa
informacja
na
temat
Forum
na
http://a7conf.com/upcoming-events/ukrainian-defense-forum16/

stronie

Program: http://a7conf.com/upcoming-events/ukrainian-defense-forum16/agenda/
Rejestracja: http://a7conf.com/upcoming-events/ukrainian-defense-forum16/registration/

internetowej:
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