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Щ о так е SES? 

Німецьк а 
неприбутк ова 
орган ізація, яка 
залучає експертів 
для допомоги у 
встановленн і  
ек ономік и, освіти та 
соціальної сфери  
у багатьох країнах 
світу 

Існує з 1983 рок у 
за цей час реалізовано 
понад 40.000 проек тів 
по всьому світу, з них 
більше 400 — в Україні 

Більше 12.000 ек спертів 
пенсійного віку, які мають: 
◉ досвід та компатенції 
◉ практичні та проф есійні 

навички  
◉ контакти  
та працюють як волонтери  



Сфери допомоги  

◉ Підвищення к валіфік аці ї спеціалісітів та 
керівництва підприємств (установ, організацій) 

◉ Розробк а стратег ій маркетингу та збуту 

◉ Оптимізація технологічних процесів 

◉ Пок ращення умов охорони праці 

◉ Менедж мент як ості , модернізація та інші  
 



Умови проек ту 

Середня 
тривалість складає 
від 3 до 4 тиж нів 
(не менше трьох) 

Алгоритм участі  
1) отримання заявки від представника  
2) заповненя та подача заявки 
3)  пошук експерта 
4)  узгодження кандидатури 

 експерта з замовником 
5)  підписання угоди 
6)  приїзд експерта  та реалізація проекту 



Умови проек ту 
SES пок риваються витрати: 
◉ на обробку проекту 
◉ підбір  та підготовку 

експерта 
◉ медичне страхування 
◉ міжнародні авіа- перельоти 

Компанія бере на себе витрати: 
◉ перевезення експерта по Україні 
◉ проживання 
◉ харчування 
◉ добові (€ 5 для регіонів, € 10 для Києва) 
◉ перекладач (за необхідності) 

Гонорар ек сперта 



Історія усп іху 
◉ Замовник : 

Хлібопекарське 
підприємство в Києві 
Мета, результат проек ту: 
Поліпшення якості 
хлібобулочної та 
кондитерської продукції, 
розширення асортименту 
 



Ваш усп іх з SES! 

Для Вашого успіху 
потрібна 

підтримка 
досвідченої людини! 



Контак ти  

Мак сим Даницьк ий   
ТПП України 
Дирекція міжнародного співробітництва 
Представник SES в Україні 

 

тел. роб.:  (044) 461- 98- 07 
тел. моб.:  (067) 209- 28- 37 

email- 1:   dmn- ird@ucci.org.ua 
email- 2:  ses- ier@ucci.org.ua 

Ральф Ловак  
ТПП України  
Дирекція  міжнародного  співробітництва 
Європейський  оф іс  
 

тел. роб.:  (044) 582- 28- 29 
email:  r l- ier@ucci.org.ua 
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