


-НовийпогляднаУкраїну;

-Об`єднання української світової спільноти, бізнесу, культури, спорту
та української дипломатії у Великобританії;

-ВідкриттяУкраїни світу якдержави зпотужнимбізнес потенціалом, 
великоюкультурноюспадщиноютавагомимидосягненнями

української науки.



-Популяризація української культури серед європейської
спільноти;

-Формуванняпривабливого іміджуУкраїни;

-Залученнянових союзників тапартнерів врізних галузях та
напрямках;

-Просування бренду «MADE IN UKRAINE»



Створений українськоюгромадськістюдо25-річчяНезалежності

України.

Народно-культурна дипломатія є ефективноюрушійноюсилою, 
якадозволяєнаблизити країни іноді набагато сильнішеніжце

роблятьполітики.

Мивіримоу світлемайбутнє України
тавважаємо, що без гідного розвитку культурита економіки

немає гідного суспільства!



- Великобританія входить до Великої Сімки і є однією з найвпливовіших

та розвинутих країн у світі;

- По розмірам ВВП вона займає 5-те місце в світі;

- Великобританія утримує 2-ге місце в світі за обсягом іноземних

інвестицій (після США);

- -Лондон є одним із найбільших фінансових центрів, він посідає перше

місце за кількістю діючих тут іноземних банків;

- Великобританія є стратегічним партнером України.

До 25-річчя України потрібно створити якісну та масову презентацію

наших досягнень та відкрити Україну світу.

, 



Міністерства закордонних справ України Міністерствамолоді і спорту України



Дататамісцепроведення:  9-15 листопада2016 Лондон

1 день: -прес-конференціяПослаУкраїниуВеликобританії з
організаторамитижнядлябританськихЗМІ

-відкриттявиставки "50 винаходівукраїнців, які змінилисвіт“                 

впосольствіУкраїни

2день:; -Відкриття та1-йденьбізнес-форуму

-ДипломатичнийприйомупосольствіУкраїниуВеликобританії

3 день: -2-ийденьбізнес -форуму

4 день -Деньукраїнськогоспорту тавідкриття виставки українських
митців сучасності

5 день : -Шоу-показукраїнськихдизайнерів «Найулюбленіша» та
концерт українських табританськихвиконавців

6 день: -Дискусіяукраїнськихтабританськихбізнесменів та
громадських діячівпропотенціалтамайбутнє співпраці
Україна-Британія

7  день:  -ВідкриттятуристичноїУкраїни туроператорамБританії .
-ВрученняНаціональнійБібліотеціВеликобританії українських

відомихкниг .  



У бізнес-конференції планується задіяти від 70 до 100
компаній.
У форматі панельної презентації будуть утворені групи для

презентації різних галузей економіки в цілому і конкретних
бізнес кейсів. Подальше спілкування потенційних партнерів
планується у режимі знайомства і переговорів, на створюваній
зараз платформі спільногобізнесу за напрямками:

-Аграрна промисловість;
-Переробна промисловість;

-Харчова промисловість;

-Легка промисловість та fashion індустрія;

- Інжинірінг та IT-бізнес;



-Участь упроектіміжнародного значення ;

-Можливість заявитипро себенаринках Європита світу ;

-Позиціонування вашогобренду, як соціально
відповідального, який бере активну участь в створенні
позитивного іміджуУкраїни; 

-Налагодження стійкихміжнародних партнерських зв'язків; 

-Позиціонування вашогобренду, як соціально
відповідального,, якийприймає активну участь в створенні
іміджуУкраїни.






