Виконавчим директором Спілки українських підприємців (СУП)
призначено Катерину Глазкову
м. Київ

17 травня 2016 року

Рада директорів Спілки українських підприємців (СУП) затвердила на посаду
виконавчого директора Катерину Глазкову. Вона приступила до виконання
обов’язків 16 травня 2016 року.
Серед першочергових задач новопризначеного
виконавчого
директора:
залучення
підприємців до діяльності СУП, посилення
впливу Спілки на процеси, що сприяють
покращенню бізнес-клімату в країні. А також
створення дискусійних майданчиків для
комунікацій влади та бізнесу з метою
провадження єдиних прозорих правил гри для
підприємців в Україні та підтримки
українських експортерів.
Відомий редактор та медіа-менеджер Катерина
Глазкова має 15-річний досвід роботи у медіа
та комунікаціях, зокрема у бізнес-виданнях.
Закінчила факультет журналістики Московського державного університету ім.
М. В. Ломоносова. Починала кар’єру як тележурналіст, з 2004 року працювала у
друкованих медіа, таких як журнал “Корреспондент”, газета “КоммерсантУкраина”. Брала участь у створенні журналів “Фокус” та Forbes Україна. З 2011
по 2014 роки була головним редактором ділового тижневика “Інвестгазета” та
очолювала проект “ТОП-100”. Останні кілька місяців брала участь у проекті з
реформування системи комунікацій Державної фіскальної служби України.
За роки роботи була одним з організаторів багатьох бізнес-подій, серед яких
Business Wisdom Summit, конкурс бізнес-інновацій Upposition, Forbes Club,
Forbes Конференції. Має репутацію одного з найкращих бізнес-редакторів
країни, добре знає бізнес-середовище та проблематику українського бізнесу.
“Я багато років працювала з підприємцями у якості журналіста і добре знаю
проблеми, з якими вони щодня зіштовхуються в Україні. Готова докласти всіх
зусиль для їх вирішення та популяризації підприємництва серед українців,говорить Катерина Глазкова. – Настав час від розповідей про бізнес перейти до
реальних дій, що можуть змінити умови розвитку бізнесу в Україні”.
“Ми раді, що Катерина Глазкова приєдналася до нашої команди і упевнені, що її
досвід та вміння стануть нам у пригоді і допоможуть Спілці українських
підприємців у реалізації головної місії – вивільненні енергії українського

підприємництва заради розвитку України”, - прокоментував призначення
Президент СУП В’ячеслав Климов.
Спілка українських підприємців (СУП) була зареєстрована 29 січня 2016
року. Це перша найбільша об’єднана сила українських підприємців, яка
створена за межами політичних інтересів з метою формування сприятливого
бізнес-середовища, захисту інтересів та популяризації інновацій серед
представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП об'єднує,
представляє та захищає інтереси незалежних українських підприємців,
незважаючи на масштаб, галузь та географію їхньої діяльності. СУП прагне
об’єднати понад 100 тис українських підприємців до 2020 року.
Веб-сайт СУП: www.sup.org.ua
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до Оксани Кадочнікової,
менеджера зі зв’язків із громадськістю, за тел.: +38 044 227 27 77,
+38 068 120 53 35, е-mail: oksana.kadochnikova@sup.org.ua

