Шановні підприємці!
Спілка українських підприємців (СУП) проведе Дні підприємництва 3-6 вересня 2017 р. в
Україні.
СУП прагне популяризувати підприємництво та сприяти формуванню іміджу підприємця
як людини, яка створює цінність для кожного з нас, сплачуючи податки, створюючи
робочі місця, реалізуючи соціальні проекти, виробляючи товари і послуги. Саме тому з 3
по 6 вересня Спілка вирішила провести Дні підприємництва та запланувала низку заходів
у найбільших містах України (Києві, Дніпрі, Львові та Одесі).
«Місія СУП - популяризація підприємництва та спрямування підприємницької енергії на
розвиток країни. Наша мета - протягом Днів підприємництва показати підліткам та
молоді на прикладах успішних українських бізнесменів, що бути підприємцем – круто, та
розповісти, які знання та навички необхідні для створення власного бізнесу. - зазначила
Катерина Глазкова, виконавчий директор СУП. - Для покращення бізнес-клімату в країні
ми визначили, в яких областях України створено найбільш сприятливі умови для розвитку
підприємництва».
Програма заходів СУП в межах Днів підприємництва:
4 вересня. Понеділок.
Уроки підприємництва в школах України.
Успішні українські підприємці проведуть зустрічі з учнями 9-11 класів, на яких розкажуть
молоді, які знання та уміння потрібні для того, щоб стати успішним підприємцем.
6 вересня. Середа.
Уроки підприємництва у вищих навчальних закладах України.
Спікери СУП розкажуть студентам про переваги підприємницької діяльності, щоденну
мотивацію та відповідальність підприємців.
6 вересня. СередаВеликий СУП MeetUp.
СУП запрошує підприємців з усієї України на день відкритих дверей. На СУП MeetUp

кожен член СУП зможе презентувати свою компанію та дізнатися про продукти та
послуги, які пропонують колеги. СУП MeetUp - це унікальна можливість познайомитися з
підприємцями на налагодити бізнес-зв'язки.
Презентація результатів дослідження Doing Business Regional
Буде проведена прес-конференція за участі представників влади, очільників областей,
підприємців, на якій ми презентуємо результати дослідження Doing Business Regional
Спеціально до Дня підприємця СУП та Офіс ефективного регулювання (BRDO) провели
комплексний аналіз ведення бізнесу в Україні - Regional Doing Business, в якому
визначили регіони України, що є найбільш та найменш комфортними для ведення
бізнесу.
Спілка українських підприємців (СУП) - це перша найбільша об’єднана сила українських
підприємців, яка створена для захисту незалежного прозорого бізнесу. Спілка існує за
межами політичних інтересів та не має зв’язків з олігархічним капіталом. СУП об'єднує
більше 540 компаній з усієї України. У 2015-2016 роках члени СУП сплатили понад 13,8
млрд грн податків до бюджетів всіх рівнів та надали більше 125 000 робочих місць. За
перший рік роботи СУП підготувала 16 публічних запитів та звернень до органів влади,
подала 12 законодавчих ініціатив, взяла участь більш ніж у 43 круглих столах, відвідала
вісім обласних центрів для налагодження діалогу з місцевими підприємцями. У квітні 2017
року СУП відкрила офіційні представництва у Дніпрі, Львові, Харкові та Одесі.
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