Перший в історії Український Дім відкриється в Давосі під час Щорічної
зустрічі Всесвітнього економічного форуму
Київ, 19 грудня 2017 року. Багатоформатний простір Український Дім працюватиме
у Давосі (Швейцарія) під час 48-ї Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного
форуму. Під загальною темою «Україна: креативність, інновації, можливості»
лідерам світового бізнесу, технологій та інвестицій будуть представлені
інвестиційні можливості в українські сектори ІТ та інновацій. Український Дім стане
унікальною можливістю для зображення яскравої та динамічної європейської
країни – України та людей, що тут мешкають.
Український Дім працюватиме з 22 по 26 січня 2018 року. Організатором проекту
виступає Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA) в
партнерстві із Western NIS Enterprise Fund та Фондом Віктора Пінчука.
Український Дім діятиме паралельно з багатьма іншими подіями під час Щорічної
зустрічі ВЕФ. Проект об’єднає лідерів бізнесу на громадянського суспільства під
час панельних дискусій та інших публічних заходів. В Українському Домі будуть
обговорюватися світові економічні тенденції в контексті розвитку новітніх
технологій, де тема України буде тісно пов’язана з глобальним контекстом. Також
там будуть проводитися двосторонні зустрічі між представниками стартапів та
власниками венчурного капіталу з різних куточків світу.
Золотим спонсором Українського Дому є компанія Ciklum, Срібним спонсором – ІТ
Україна.
Спонсорами дискусійних панелей є Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine,
AgroHub за підтримки MHP, UNIT.City, Hacken та SocialBoost.
Склад Організаційного комітету Українського Дому (UHOC): Алекса Чопівська,
Директор UHOC, Андрій Колодюк (UVCA) Ольга Афанасьєва (UVCA), Ярослава
Джонсон (WNISEF), Світлана Гриценко (Victor Pinchuk Foundation), Олена Кошарна
(Horizon Capital) та Марина Вишегородських (IT Ukraine). Проект здійнюється у
співпраці з UkraineInvest та Національною інвестиційною радою України.
«Після успішних заходів в рамках Ukrainian Davos Nights у 2017 році, у яких взяли
участь понад 400 осіб, у 2018 році ми запускаємо Український Дім. Це буде
платформа для нетворкінгу, укладання інвестиційних угод та розвитку
технологічного партнерства. Організовуючи Український Дім, UVCA та наші
партнери позиціонують Україну як нового глобального партнера для технологій та
інвестицій» – зазначив Андрій Колодюк, Голова Наглядової ради UVCA та
Молодий глобальний лідер ВЕФ.
«Протягом 14 років мій фонд та компанія інвестуємо в просування України
організуючи числені українські заходи під час Щорічної зустрічі ВЕФ у Давосі. А
сьогодні ми разом із іншими українцями представляємо нашу країну серед
провідних світових лідерів. Приємно бачити, що українське суспільство
розвивається вражаючими темпами. Показати найкраще, що є в нашій країні, в
Українському Домі та взяти участь у діалозі зі світовим співтовариством – це
важливий крок уперед» – зауважив Віктор Пінчук, засновник Фонду Віктора Пінчука
та компанії EastOne.

«Традиція організації так званих «домів» у Давосі – не нова. Протягом багатьох
років її створювали уряди, великі корпорації та серйозні організації. Зараз, вперше
за 50 років існування ВЕФ, Україна прогресує, повною мірою розкриває потенціал
та надійно підтримує свій імідж європейського хабу технологій та інновацій.
WNISEF радий долучитися до такого важливого проекту» – зазначила Ярослава
Джонсон, президент та головний виконавчий директор фонду Western NIS
Enterprise Fund
За словами Майкла Боустріджа, генерального директора компанії Ciklum,
«українські IT-фахівці мають неабияку інтелектуальну допитливість, що відрізняє
їх від ровесників з усього світу. Ciklum використовує українські таланти для
створення найкращих технологічних рішень для сотень міжнародних компаній з
2002 року і постає сьогодні як серйозний партнер в царині цифрових
перетворень».
Наразі завершується укладання порядку денного роботи Українського Дому.
Невдовзі він буде доступний за адресою: www.ukrainehousedavos.uvca.eu
***
Для контактів зі ЗМІ: Олександр Гузенко. Електронна пошта: o.guzenko@uvca.eu

