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ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ 

 

Шановні друзі! 

З нагоди проведення ІІ Міжнародної конференції  

«БІЗНЕС-РИЗИКИ У ДИНАМІЧНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(BRCDGV 2019)»  

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна 

та Індо-Європейська Освітня Фундація, Польща (ІЄОФ) 

запрошують Вас взяти участь у заході, присвяченому 

інтеграції України у світове економічне співтовариство 

через налагодження співпраці в діловій, освітній та 

науковій сферах при державній підтримці.  

 

В університеті створено Індо-Європейський Центр, як 

представництво ІЄОФ в Україні. Понад 11 років ІЄОФ 

успішно працює на польському та індійському ринках, сприяючи налагодженню 

двосторонньої співпраці; реалізує ряд проектів для Варшавської та Бухарестської 

фондової бірж; активізує співробітництво між університетами та бізнесом.  

 

Унікальність даного заходу полягає у тому, що він виступить платформою 

для дискусій серед представників як бізнесу, так і освіти, науки та 

влади.    

 

Дата проведення: 07-08 листопада 2019 року, м. Тернопіль. 

 

 

 

 



ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ буде проведено за напрямами: 

 

1. «Міжнародне співробітництво: Україна, Індія та Польща». 

2. «Підтримка місцевого розвитку: інвестиційні можливості». 

3. «Соціальна корпоративна відповідальність». 

4. «Технології та інновації». 

5. «Синергія освіти і бізнесу». 

 

У програмі: 
 

- 2 робочих дні / 12 годин корисної насиченої інформації; 

- понад 20 практично-орієнтованих доповідей; 

- 5 панельних дискусій за участю державних діячів, освітян, науковців, підприємців з 

України, Індії, Польщі, Румунії, Боснії та Герцеговини та інших країн; 

- нетворкінг за смачною кавою; 

- урочиста вечеря, під час якої відбудеться представлення колекцій українського одягу в 

етно-стилі українського дизайнера - переможця Всеукраїнських та лауреата міжнародних 

конкурсів; 

- цікаво та корисно проведений час. 

 

Реєстраційний внесок становить 2000 грн для одного представника компанії. 

Реєстраційний внесок для кожного додаткового учасника від тієї ж компанії становить 1000 грн. 

Реєстраційний внесок включає:  

 Участь у роботі конференції, 07-08 листопада 

 Кави-брейк та ланчі, 07-08 листопада  

 Урочиста вечеря, під час якої відбудеться представлення колекцій українського 

одягу в етно-стилі українського дизайнера - переможця Всеукраїнських та лауреата 

міжнародних конкурсів, 07 листопада  

 Пропозиція щодо участі у ІІІ міжнародній конференції-форумі BRCDGV 2020, яка 

відбудеться в Індії у 2020 р.  

 

    

 

За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: +38 (098) 022 5713 або ел. поштою: 

iec.tntu@gmail.com. Контактна особа – Ірина Крамар.  

 

Будемо раді бачити Вас учасниками даного заходу! 

mailto:iec.tntu@gmail.com

