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Теми: 

 Цікаві фахові доповіді та групові дискусії під гаслом:  Забезпечення кращого місця у ланцюжку 

створення доданої вартості завдяки вищій конкурентоспроможності та гнучкості у виробництві    

 Основні тематичні напрямки: "Автоматизація виробництва – менше ресурсів, збоїв і більше гнучкості" 

та „Нові рішення для ефективних виробничих процесів“  

 Передові методи та приклади реалізації - як за допомогою малих кроків стати більш ефективними та 

конкурентоспроможними завдяки новим технологіям і процесам оптимізації  

 Дискусії з доповідачами та учасниками   

 Можливості для співпраці з провідними німецькими підприємствами   

 

Цільова група: 
 

 Насамперед виробничі підприємства галузей машинобудування та виробництва обладнання, електроніки, 

автомобільної промисловості, інтралогістики  

 Користувачі цифрових рішень для оптимізації виробничих процесів   

 Дистриб’ютори, а також мультиплікатори та інституції    

 
Переваги участі: 

 Обмін досвідом  із колегами з України та Німеччини  

 Зручна нагода індивідуально та безкоштовно дізнатися про можливості для Вашої фірми у галузі 

оптимізації виробництва  

 Зустрічі з провідними німецькими фірмами  

 Зручна участь через Інтернет (на платформі Zoom), технічні передумови: стабільний Інтернет, браузер, 

гарнітура (навушники з мікрофоном) 

 Організатори забезпечують синхронний переклад (німецька – українська)  

 
  

Українсько-німецькі дні співпраці // Промисловість 4.0 -  
Підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
завдяки  оптимізації виробництва 

Презентаційний захід з B2B-переговорами 

 
 15.-17.06.2021 / онлайн 
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Умови для участі: 
 

 Для українських учасників участь у всіх заходах є безкоштовною  

 Просимо Вас своєчасно до 09.06.2021 зареєструватися за наступним посиланням, оскільки кількість місць - 

обмежена: РЕЄСТРАЦІЯ      

 Захід буде організований через ZOOM. Після реєстрації Ви отримаєте посилання для доступу. 

 
Загальний огляд програми: 
Дата Елемент програми 

Вівторок, 15.06.2021 

(10:00 – 13:30)  
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11:25 – 11:55 

 

 

 

 

 

 

Українсько-німецький обмін досвідом (презентаційний захід): 

Час після пандемії Covid-19 – забезпечення кращого місця у ланцюжку 

створення доданої вартості завдяки вищій конкурентоспроможності та 

гнучкості виробництва 

Цікаві доповіді експертів і кейс-стаді представників української та німецької галузі  

 

Мова: німецька/українська (синхронний переклад) 

Платформа: Zoom 

 

Відкриття та вітальне слово 

д-р Володимир Мотиль, ТОВ «ДРЕБЕРІС»  

Зара Ґаландер,  Східна Європа (без ЄС), Центральна Азія, Південний Кавказ / Федеральне 

міністерство економіки та енергетики Німеччини  

Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців і підприємців  

Олександр Юрчак, Генеральний директор, Асоціація підприємств промислової автоматизації 

України 

Володимир Саченко, Голова Ради Асоціації «Укрмашбуд» 

  

Ключова тема I: Час після пандемії Covid-19: нові можливості для України, як бізнес-

локації. Яких рамкових умов повинні дотримувати місцеві фірми, щоб скористатися 

цими можливостями? 
Представник Українського союзу промисловців і підприємців 

 

Ключова тема II: Умови для кращого експорту до ЄС – План дій для виробничої 

промисловості – попередні результати одного GIZ-проекту 

Ральф Ловак, Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ 

 

Групове обговорення 

Віртуальна перерва на каву 

Вступна доповідь: Статус-кво Індустрії 4.0 у Німеччині 

д-р Йонас Ґоберт, платформа Індустрія 4.0  

Конкретні приклади реалізації від німецьких учасників (презентації фірм):  

Інновація з друкованими органічними сенсорами - Якість «made in Germany»  за 

китайськими цінами  

Луат Нґуен, фірма «InnovationLAB GmbH» 

 

Ваша продукція на європейському ринку – маркування «СЄ»  та підготовка технічної 

документації у відповідності з вимогами ЄС. Кейс-стаді. 

Анне Кудла, фірма «gds GmbH» 
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12:05 – 12:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:50 – 13:30 

Ефективне, безпечне та чисте виробництво - переваги виробництва з мінімальними 

витратами завдяки трьом крокам  

Ніколас Блідтнер, фірма «Fath GmbH» 

 

Віртуальна перерва на каву 

Конкретні  приклади реалізації від німецьких учасників (презентації фірм):  

 

Підвищення конкурентоспроможності через підвищену прозорість і низькі вхідні 

витрати  - діджиталізація на прикладі виробника верстатів з ЧПУ 

Штефанос Ґкіґкіс, фірма «Eckelmann FCS GmbH» 

 

Автоматизовані системні рішення для маркування промислових товарів. Кейс-стаді. 

Райнер Вьортц, фірма «DesignEngineering-Reiner Wörtz» 

 

Зменшити залежність від персоналу та коливання якості завдяки автоматизації 

складальних та випробувальних станцій. Кейс-стаді. 

Євгеній Толкачов, фірма  «MP GmbH Montage- und Prüfsysteme» 

 

Підвищення ефективності завдяки впровадженню нових процесів у виробництві 

електроніки 

Вольфганг Рідель, фірма «Rubröder GmbH Factory Automation» 

 

Більша гнучкість та менші експлуатаційні витрати завдяки безмасковій літографії - 

приклади застосування в електронній промисловості 

Вольфганг Мейкснер, фірма «Heidelberg Instruments Mikrotechnik GmbH» 

 

Круглий стіл – дискусія присутніх доповідачів і учасників, відповіді на запитання 

Завершення 

Середа, 16.06.2021 та 

Четвер, 17.06.2021  

 

11:00 – 16:00 

 

 

 

Українсько-німецький коопераційний нетворкінг  

 

Попередньо заплановані індивідуальні B2B переговори та консультації з німецькими 

учасниками щодо можливостей співпраці / 30 хв. / безкоштовне надання перекладача  

Детальний опис німецьких учасників Ви знайдете за цим посиланням:  ПРОФІЛІ 

НІМЕЦЬКИХ УЧАСНИКІВ  

 

Реєстрація до 09.06.2021 (кількість місць обмежена): РЕЄСТРАЦІЯ   
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Організатор проекту, за дорученням Федерального міністерства 
економіки та енергетики Німеччини, та партнери в Україні: 
 
DREBERIS – є засновником  і спонсором  експортної премії, етичного, 

мінімалістичного управлінського підходу DREBERIS Method і VII-Theory, що 

підвищує вартість підприємства.  

Понад 20 років ми допомагаємо підприємствам та інституціям в освоєнні та розробці 

стратегій виходу на нові  ринки , на всіх континентах, у більш як 50 країнах та у 50 галузях.    

Це робить нас провідною компанією у галузі інноваційної інтернаціоналізації.  

Завдяки  нашим експертам  у Дрездені, а також у Швіці (Швейцарія), Вроцлаві (Польща), 

Львові (Україна) та партнерам  по всьому світу ми вже успішно допомогли понад 1000 

клієнтам. Крім того, ми також регулярно працюємо в якості запрошених викладачів в 

університетах і вищих навчальних закладах для студентів бізнес-напрямку, а також  в якості 

доповідачів для підприємців у рамках конференцій та практичних семінарів.   www.dreberis.com/uk  

 

Асоціація підприємств промислової автоматизації України 

(АППАУ) – неприбуткова організація, яка об’єднує учасників ринку 

промислової автоматизації та ІТ – системних інтеграторів АСУ, 

розробників програмного та апаратного забезпечення, вендорів, промислові підприємства і кінцевих споживачів 

продукції. Завдання  АППАУ полягає у наданні сприяння місцевому ринку шляхом  визначення професійних 

стандартів у технічній сфері та підтримці розвитку бізнесу. appau.org.ua 

 

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) – є потужним  громадським  об'єднанням, 

куди увійшли представники великого, середнього та малого бізнесу, традиційні для країни 

підприємства,  заводи зі столітньою історією та еліта новітніх високих технологій,  експортери 

та  виробники продукту для внутрішнього ринку. Союз веде свою історію з 1992 року. У складі 

УСПП - 25 регіональних відділень, 73 філії та 24 представництва, 39 комісій з різних питань. 

https://uspp.ua/ 

Асоціація “Ліга машинобудівників та роботодавців України “Укрмашбуд”– є 

найбільшою профільною організацією в Україні, яка об’єднує інтереси підприємств у 

таких сферах як: важке машинобудування, електро - приладобудівна промисловість, 

сільськогосподарське машинобудування. Діяльність спрямована на підвищення потенціалу та 

конкурентоспроможності  підприємств – членів Асоціації та налагодження взаємовигідної співпраці з партнерами 

з інших країн. www.ukrmashbud.org.ua  

 

Львівська торгово-промислова палата – є бізнес-асоціацією, яка створена для сприяння 

інноваційного розвитку економіки регіону та усіх видів підприємництва, підвищення 

конкурентоздатності ділового середовища Львівщини. https://lcci.com.ua/ 

 
Медіа-партнер – Міжнародний виставковий центр (IEC-Expo),   

16-19.11.2021 – XX Міжнародний промисловий форум –  

найбільша промислова виставка України, https://www.iec-expo.com.ua/pf-2021.html 

 
Ваша контактна особа: 

 

Оксана Харишин                                                 

ТОВ «ДРЕБЕРІС»   

Тел. +38 067 308 91 80 

E-Mail: Oksana.Kharyshyn@dreberis.com 

З нетерпінням чекаємо на Вашу реєстрацію! 
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