
  

 

 

Координатор проекту:  

Тамара Поліщук 
тел. моб.: (063) 163 27 88 
тел. роб.: (044) 455 57 57 (вн. 157) 
e-mail: tamara@a.krok.edu.ua 

 

Запрошуємо Вашу компанію стати спонсором або партнером Всеукраїнського 
молодіжного економічного Форуму, який відбудеться 10–11 грудня 2015 року, надавши 
фінансову, інформаційну або ресурсну підтримку проекту. 

Про проект 

Всеукраїнський молодіжний економічний форум – масштабний соціальний проект, 
покликаний виявити та об’єднати нове покоління молодих людей, здатних впливати на 
майбутнє України та брати активну участь у відбудові її економіки. Форум проходить за 
підтримки  Міністерства освіти і науки України та Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. 

І етап Форуму – конкурс проектів економічного розвитку регіонів серед школярів та 
студентів з усієї України (жовтень – листопад 2015 року). 

 Зареєстровано 205 команд-учасниць конкурсу з 23 областей країни. 
 Команди представляють 75 вищих навчальних закладів та 128 загальноосвітніх 

шкіл з усієї України. 
 понад 700 школярів та студентів вже задіяні у створенні проектів розвитку своїх міст 

і областей 
 6 команд-фіналістів (3 шкільні та 3 студентські), які презентуватимуть свої проекти 

на фіналі Форуму 10–11 грудня в м. Києві. 

ІІ етап Форуму – фінал конкурсу проектів (10–11 грудня 2015 року) в м. Києві. 

 Презентація командами-фіналістами авторських проектів економічного розвитку 
регіонів (учні 9–11 класів, студенти) 

 Фінал конкурсу індивідуальних проектів (учні 6–8 класів) 
 Профорієнтаційні майстер-класи, присвячені професіям економічної галузі, від 

успішних фахівців-практиків 
 Майстер-класи з молодіжного підприємництва 
 Ділові економічні ігри 
 Розіграш подарунків від спонсорів та партнерів Форуму 

Партнери проекту: Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради, професійні асоціації, українські та міжнародні компанії, молодіжні 
організації. 

Організатори Форуму: Університет економіки та права «КРОК», Коледж економіки, 
права та інформаційних технологій і Київський ліцей бізнесу. 

Із більш детальною інформацією про Форум Ви можете ознайомитися на сайті 
www.krok.edu.ua. 

Місце проведення фіналу Всеукраїнського молодіжного економічного 
форуму: Університет економіки та  права «КРОК», вул. Лагерна, 30–32  

(7хв. від ст. м. «Берестейська») 

ПРОПОЗИЦІЯ СПІВПРАЦІ 
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Можливості співпраці для Компанії 

Можливості для компаній 
Генеральний 

спонсор 
Спонсор Партнер 

Надання слова на урочистому відкритті Форуму (зміст 
та тривалість виступу попередньо обговорюються) 

    

Включення представника компанії у склад 
експертного журі Форуму 

    

Розміщення банера компанії в зонах кава-брейку, 
реєстрації, в аудиторіях заходу  

     

Включення рекламної продукції організації в 
роздаткові матеріали для учасників Форуму  
(кількість попередньо обговорюється) 

    
 

Розміщення корпоративного логотипа на рекламних 
матеріалах Форуму: програми, запрошення, буклети, 
фотозона тощо 

      

Розміщення корпоративного логотипа та посилання 
на сайт організації на інтернет-сторінці Форуму 

      
Згадування організації, яку представляє член журі, в 
матеріалах для ЗМІ (прес- та пост-релізах) 

      
Готові розглянуті альтернативні умови співпраці! 

Як стати спонсором або партнером Форуму  

Генеральний спонсор 

 Надання стипендій на навчання учасникам команди-переможця Форуму (сума попередньо 
обговорюється) 

 Надання призів для розіграшу загальною вартістю від 3 тис. грн. 
Спонсор 
 Надання подарунків командам – фіналістам Форуму загальною вартістю від 500 грн. 
 Надання подарунків від компанії для розіграшу на урочистому закритті Форуму загальною 

вартістю від 500 грн. 
 Повне або часткове покриття витрат Форуму на кава-брейки або забезпечення кава-брейків 

власною продукцією (вода, чай, кава, печиво, цукерки) 
 Покриття витрат Форуму на виготовлення сувенірної або поліграфічної продукції. 
Партнер 
 Виступ спікера від компанії 
 Надання своєї корпоративної сувенірної продукції учасникам Форуму (ручки, блокноти, 

папки тощо) 
Інформаційний партнер 
 Розміщення інформаційних матеріалів Форуму (банери, статті) на сайті компанії та постів у 

групах у соціальних мережах 

Контакти  

Координатор проекту – Поліщук Тамара 
Тел.: (063) 163 27 88 
           (044) 455 57 12 (вн. 157) 
e-mail: tamara@a.krok.edu.ua 

 

БУДЕМО РАДІ СПІВПРАЦІ З ВАМИ! 


