Меблеві компанії-члени СУП отримали грант від фонду WNISEF
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Україна

Київ,

Шість експортно-орієнтованих меблевих компаній, членів Комітету з розвитку меблевої
промисловості Спілки українських підприємців (СУП), отримали грант від фонду Western
NIS Enterprise Fund (WNISEF) для проведення експертного дослідження: «Стратегічний
план експорту для меблевих підприємств України». Зокрема, це компанії: Snite, Merx,
Blest, Salita, Instyle, DiPortes
Стратегічний план складається з декількох етапів. Перший – проведення дослідження та
розробка плану дій. Було проведено тендер для визначення компанії, яка буде
здійснювати дослідження. Переможцем тендеру стала група компаній – ГО «Український
центр сприяння інвестиціям та торгівлі» та Укрпромзовнішекспертиза (UEX).
На даний момент із списку 20 країн обрано шість найбільш перспективних для входження
українських меблевих компаній.
Наразі проводиться якісне дослідження. Аналітики спілкуються з дистриб’юторами,
байерами, імпортерами з метою отримання даних, які меблі найбільш відповідають
потребам споживачів з цих країн.
Паралельно розробляється план входження на нові ринки для кожної меблевої компанії:
виставки, B2B зустрічі, поїздки, домашні виставки з маленькою кількістю учасників.
Наступний етап – впровадження та реалізація стратегії.
«Наша ціль – заключення контрактів уже у цьому році. В синергії сила. Компаніям, які
входять в меблевий комітет СУП, було набагато легше отримати грант від фонду та
сплачувати свою частину за дослідження. Поодинці це зробити було б точно важче.
Можливо, усім нашим компаніям – учасникам проекту - буде вигідно робити спільні
поставки або створити торговий дім в одній з країн. У нашому випадку 1+1 дорівнює не
два, а шість», - зазначила Наталія Лімонова, співвласниця компанії Snite - члена СУП.
«Багатьом українським компаніям бракує знань про зарубіжні ринки, попит,
конкуренцію, вподобання споживачів, канали дистрибуції тощо. Такі проблеми малим та
середнім компаніям найкраще вирішувати спільними зусиллями, об’єднуючись в асоціації
та палати. Ми переконані, що ініціатива СУП з розробки Стратегічного плану експорту
для меблевих підприємств України дасть поштовх для розвитку експорту меблів,
збільшення виробництва, створення нових та збереження існуючих робочих місць у цій
галузі. Це відповідає місії Фонду – змінювати на краще життя звичайних людей» повідомила Ярослава Джонсон, Президент і головний виконавчий директор WNISEF.
«СУП – це спільнота небайдужих, активних підприємців з усіх сфер економіки, які
прагнуть розвиватися та рухатися уперед. Приймаючи компанію у СУП ми дуже
прискіпливо перевіряємо репутацію компаній. Тому фонду було легше прийняти рішення
про співпрацю з компаніями, які є членами СУП», - зазначила Катерина Глазкова,
виконавчий директор СУП.
Довідково:
Спілка українських підприємців (СУП) - 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 представляє та
захищає інтереси незалежних українських підприємців, незважаючи на масштаб, галузь
та географію їхньої діяльності. Сьогодні СУП об'єднує більше 400 підприємців з усієї
України.
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд
прямих інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду
США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). З 2015 року Фонд
реалізує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн,
основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток,
соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні,
високоефективні програми, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя
звичайних людей в Україні та Молдові.

