Українсько-Швейцарський Бізнес Саміт, 16 жовтня 2008 року
OSEC Location Switzerland та Швейцарсько-Українська Бізнес Палата проводять
16 жовтня 2008 року в приміщенні готелю “Hyatt Regency Kiev“ Українсько-Швейцарський
Бізнес Саміт 2008.
Захід відбудеться за участю керівника державного секретаріату економіки Швейцарії
(SECO) пана Ж.-Д. Гербера і посла Швейцарії в Україні пана Георга Цублера.
Виступаючими Саміту є керівники органів економічного розвитку кантонів (Greater Zurich
Area, Женева, Західна Швейцарія, Сант-Гален), провідні швейцарські компанії та фінансові
установи (PricewaterhouseCoopers AG, банк Credit Suisse, BodmerFischer Ltd. та ін.).
Метою Саміту є подальший розвиток економічних відносин між Україною та Швейцарією і
ознайомлення з перевагами Швейцарії як місця розташування бізнесу та фінансового
центру.
До участі у Саміті запрошуються
 Власники та топ менеджери середніх і великих українських підприємств, які
зацікавлені в виході на швейцарський ринок
 Власники та керівники банківських і страхових компаній Украіни, які шукають
співробітництво з швейцарськими фінансовими установами
 Топ менеджмент українських компаній з галузі високих технологій, які мають
потенціал в розвитку бізнесу в Європі/Швейцарії
 Керівники підрозділів, які займаються стратегичним плануванням развитку виробничогосподарської діяльності середніх і великих украінських підприємств
Чому вам варто відвідати Саміт
Саміт надасть Вам можливість отримати вичерпну інформацію про
 банківську систему,
 систему оподаткування,
 юридичні аспекти ведення бізнесу в та зі Швейцарією і
 послуги агентств економічного розвитку кантонів та
Швейцарсько-Української Бізнес Палати.
Під час Саміту та індивідуальних зустрічей Ви зможете обговорити конкретні теми з
представниками провідних компаній Швейцарії і отримати відповіді на Ваші запитання.
Саміт стане ефективною платформою для налагодження контактів з представниками
підприємницьких кіл Швейцарії.
Участь у Саміті безкоштовна. Сінхронний переклад з англійської.
Реєстрація на інтернет сайті http://www.ukrcham.ch/uk/home/index.html.
Кількість учасників обмежена. Закінчення реєстрації 10 жовтня 2008 року.
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