Купуймо Разом!
info@kupuimorazom.org.ua
www.kupuimorazom.org.ua
www.facebook.com/KupuimoRazom

Проект «Купуймо Разом! 2.0» у співпраці з КиєвоМогилянською Бізнес Школою [kmbs]
Чи відомо вам, що:
ü в Німеччині є понад 300 закупівельних груп B2B, які об’єднують понад 230 тис.
незалежних фірм, працевлаштовують близько 10 млн. людей, а їхній річний обіг
сягає 500 млрд EUR, що становить 18% ВВП Федеративної Республіки
та перевищує німецьку автомобільну промисловість з обігом в 350 млрд EUR та
700 тис. працівників?
ü майже 80% німецького роздрібного ринку меблів належить до близько
20 закупівельних груп?
ü закупівлі найбільших міжнародних закупівельних груп, які об’єднюють фірми
та закупівельні групи з різних країн, разом сягають 140 млрд EUR (Alidis/Agenor)
щороку?
ü польські підприємці вже близько 20 років успішно використовують цю бізнесмодель та ефективно розвивають такі закупівельні групи як Polskie Składy
Budowlane (PSB) Mrówka – що об’єднює 400 польських родинних фірм, які успішно
конкурують з великими гіпермаркетами?
ü близько 75% польського ринку постачання офісних товарів та санітарної техніки
обслуговують родинні фірми, які належать до закупівельних груп?
Бізнес-модель, що полягає на об’єднанні малих та середніх фірм з метою оптималізації
закупівель та процесів їх діяльності, а також співпраці при продажах є практично
невідомою в Україні. ЦЕ ЧУДОВА МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БАЖАЮЧИХ БУТИ ПЕРШИМИ!
Прагнеш розвинути свої навики та стати одним із перших експертів у створенні
закупівельних груп B2B в Україні? Таку можливість створює БЕЗКОШТОВНА програма
для консультантів та експертів в рамках проекту «Купуймо Разом! 2.0», що реалізується
у співпраці з Києво-Могилянською Бізнес Школою [kmbs] та фінансується в рамках
програми «Польська Допомога»!
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Що таке закупівельні групи B2B?
Закупівельні групи створюються підприємцями та/або організаціями підприємців; вони
є широко розповсюджені в Європі, проте маловідомі в масс-медіа. В Польщі річний обіг
багатьох закупівельних груп сягає декількох сотень мільйонів EUR, що дозволяє
підприємцям економити до 30% на закупівлях, зміцнити свою конкурентоспроможність
та можливості розвитку, в тому числі на закордонних ринках. Закупівельні групи в Україні
мають схожий потенціал, але їх створення тільки розпочинається. Український ринок
бізнесу все ще розвивається та дає величезні можливості для використання власних
професійних навиків!

Проект «Купуймо Разом! 2.0»
Польські підприємці, власники родинних фірм прагнуть поділитись з українськими
колегами своєю бізнес-моделлю, яка принесла їм успіх. Полякам вдалось ефективно
адаптувати рішення, що функціонують в Західній Європі до польських умов. Сьогодні
польські закупівельні групи часто приєднуються до міжнародних груп. Проте їм буде
важче знайти партнерів серед українських фірм, якщо вони будуть слабкими
та працюватимуть за застарілими бізнес-моделями. Тому польські підприємці прагнуть
передати і адаптувати польське ноу-хау до українських умов.
Впродовж двох років реалізації Проекту в Україні видано ряд публікацій (Підручник
Закупівельних Груп), запущено комплексну програму навчання при використанні
e-Learning платформи та залучено до співпраці декілька важливих українських партнерів,
таких як Антимонопольний Комітет України [АМ КУ] та Києво-Могилянська
Бізнес Ш кола [kmbs].

Що заплановано для українських експертів?
Одним із основних завдань запланованих на 2017 рік є підготувати групу українських
експертів для консультування українських підприємців та їх організацій щодо процесу
створення та запровадження закупівельних груп. На БЕЗКОШТОВНІЙ основі для
експертів передбачається:
ü інтенсивні 3-денні навчальні курси в квітні 2017 року, у співпраці з КиєвоМогилянською Бізнес Школою [kmbs] на тему: Що таке закупівельні групи B2B
та як вони працюють?
ü навчальні курси на e-Learning платформі за підтримки польських експертів,
присвячені закупівельним групам B2B із врахуванням українських умов ведення
бізнесу;
ü видання публікацій у вигляді Підручника Експерта Закупівельних Груп (expert toolbox);
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ü отримання практичного досвіду шляхом участі разом із польськими експертами
в пілотних практичних семінарах створення закупівельних груп B2B з
українськими підприємцями та їх організаціями;
ü підтримка польських експертів у практичному використанні інструментів для
полегшення створення українських закупівельних груп B2B;
ü підтримка у створенні ринку консалтингових послуг для закупівельних груп B2B –
інформаційна кампанія в засобах масової інформації, конференції та семінари;
ü створення платформи співпраці у формі „Центру Компетенцій Закупівельних Груп”
при Києво-Могилянській Бізнес Школі [kmbs] – місця зустрічей експертів
з підприємцями, як з потенційними клієнтами, обміну досвідом та вдосконалення
методології і ноу-хау.
Участь в навчальних курсах дозволить здобути не тільки знання про закупівельні групи,
але й унікальну можливість розпочати і розвинути власну консалтингову діяльність
з використанням широкого спектру готових безкоштовних матеріалів, ноу-хау та доступу
до підприємців та організацій підприємців, які беруть участь в проекті «Купуймо Разом!
2.0» та пов’язаних з [kmbs].

Де і коли?
Інформаційна зустріч для майбутніх експертів та консультантів зацікавлених здобуттям
нових навиків та створенням нових для себе ринків, відбудеться 28 березня 2017 р.
о 16:30 в Києво-Могилянській Бізнес Школі [kmbs] (вул. Волоська 8/5, 4 корпус, 4
поверх).
Двогодинну презентацію (на російській мові) проведе Томаш Будзяк – відомий
польський експерт у сфері закупівельних груп B2B.

Реєстрація на подію:
https://goo.gl/forms/aS6C2jFXltRPmzxt1
До зустрічі!
Томаш Будзяк
Координатор Проекту
Купуймо Разом! | Kupuimo Razom!
Віце-Президент Ради Правління
Асоціації Ініціатива Родинних Фірм

