
  

Четвер, 16 червня 2022 року 

Запорізька ТПП, Бульвар Центральний, 4, м. Запоріжжя 

 

Тренінг «Від нетворкінгу в онлайн до лідогенерації – 

дорожня карта учасника кластеру ІАМ» 

в межах програми «Розвиток експортних можливостей членів кластеру та 
позиціювання його як бренду на зовнішніх ринках», що реалізується як частина 
проєкту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» за 
спільного фінансування Європейським Союзом та урядом Німеччини через 
німецьку федеральну компанію GIZ * 

 

Головні завдання заходу: 

1) Розробити набір інструментів та критерії готовності учасника кластеру до 

інтернаціоналізації 

2) Спільно визначити покрокову методику переходу від простого нетворкінгу до 

лідогенерації 

3) Розглянути на практиці кроки цієї методики для вибраних представників 

кластеру. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

09.30 - 10.00 Реєстрація на захід 

10.00 - 10.30 Цілі експорту – інтернаціоналізації 2022 учасників кластеру 

(спільно)  

10.45 - 11.00 Перерва на каву, нетворкінг 

11.00 - 11.20 Грантові можливості на 2022 – проекти в Україні (Тетяна Котенко) 

11.30 - 11.50 Грантові можливості на 2022 – інноваційні проекти ЄС (Андрій 

Бородюк) 

11.50 - 12.30 Онлайн платформи та можливості: огляд популярних платформ, 
релевантних для кластерів ІАМ.  Реєстрація на платформах, 
заповнення профілю компанії.  Підготовка та проведення 
зустрічей в онлайн.  Follow-up. 



  

 

Модератор заходу: Олександр ЮРЧАК, директор Асоціації «ПІДПРИЄМСТВ 

ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ» 

Андрій БОРОДЮК, директор з розвитку Асоціації «ПІДПРИЄМСТВ 

ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ» 

 

 

 
Довідково 
*Проєкт «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» 
спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується 
німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку 
українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання 
експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання. У межах 
підходу Team Europe проєкт також сприятиме відновленню України від наслідків 
COVID-19. 
EU4Business – ініціатива Європейського Союзу, яка допомагає малим і середнім 
підприємствам у країнах Східного партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, 
Грузії, Молдові, Україні – зокрема надає додаткове фінансування та послуги з 
розвитку бізнесу, а також сприяє ефективному регулюванню підприємницької 
діяльності. У 2019 році Європейський Союз в межах ініціативи EU4Business 
підтримав 4 279 підприємців, які підвищили свій дохід на 406 мільйонів євро, створили 
50 799 нових робочих місць, збільшили прибуток на 24,7% і експорт на 5%. 
Детальніше: www.eu4business.org.ua 

12.30 - 13.00 Повна методика генерації лідів методами онлайн.  

13.00 - 13.25 Організаційні аспекти: підготовка персоналу 

13.25 - 13.40 Планування наступних кроків. 

13.40 Підведення підсумків 


