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ПРО НАС 
Розширюючи можливості, 
ми створюємо майбутнє 

У рамках хабу забезпечуємо умови для 

WinWin-сценаріїв, колаборацій, партнерств. 

Об’єднуємо знання, досвід та можливості, які 

дозволяють прискорити отримання бажаного 

результату як в бізнесі, так і в особистому житті 



Представництва в: 
🇺🇦 Україна 
🇦🇹 Австрія 
🇨🇭 Швейцарія 
🇩🇪 Німеччина 
🇵🇱 Польща 
🇮🇹 Італія 
🇸🇰 Словаччина 

Щотижневі зустрічі в 
оффлайн та онлайн-
форматах: 
камерні зустрічі в країнах 
світу (MasterMind, Peer-to-
Peer, CompanyVisit, 
зустрічі-знайомства та ін.) 
масштабні міжнародні 
події для широкого кола 
підприємців  

Об'єднуємо більше, ніж 
1000 підприємців з різних 
сфер бізнесу  в усьому 
світі для розвитку, 
масштабування та 
досягнення глобальних 
результатів 

7+ 
КРАЇН СВІТУ 

1000+ 
ПІДПРИЄМЦІВ 

280+ 
ЗУСТРІЧЕЙ 
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Досвід підприємців з різних галузей та сфер бізнесу, які 
досягли значущих результатів у своїй діяльності 

Регулярні зустрічі наживо в найефективніших форматах 
для вирішення запитів кожного з учасників, для 
створенн нових спільнихпроектів та колаборацій, для 
отримання дієвих рішень для бізнесу та життя 

Екологічне та потужне оточення, яке стимулює кожного 
учасника постійно розширяти свій горизонт 
можливостей в атмосфері довіри, безпеки та 
конфіденційності 

Стиль життя, lifestyle, який надає можливість проводити 
дорогоцінний час з максимальною ефективністю і 
користю як для бізнес-розвитку, так і для особистої 
насолоди життям 



ОТОЧЕННЯ 

• Підприємці, власники бізнесів 
• Інвестори 
• Блогери, ЗМІ 
• Громадські діячі та спілки 
• Спільноти та асоціації (Україна, світ) 
• Зірки, політики, представники посольств 

• Міжнародними організаціями 
• Спільнотами 
• Асоціаціями 
• Бізнес-клубами 
• Громадськими спілками 
• ТОП-компаніями 

Best Business Network – це 
Українсько-Європейський Хаб 
для бізнесу, завдяки якому 
проекти, партнерства, 
співпраці відбуваються 
органічно та ефективно. Це 
близьке оточення, в якому 
правильна комунікація та 
довіра породжує 
результативний взаємообмін 
та можливості масштабування. 



ЦІННОСТІ 
Cильне оточення власників великого бізнесу, представників бізнес-
асоціацій, міжнародних торгових та торгово-промислових палат, 
спільнот з різних країн світу 

Бізнес-контакти на міжнародному рівні 

Щотижневі оффлайн та онлайн-зустрічі різних форматів у 
країнах Європи: MasterMind, Peer-to-Peer, CompanyVisit, 
зустрічі-знайомства та ін. 

Закриті міжнародні телеграм-чати для учасників 

Підклуби за сферами діяльності (агро, FMCG, інвестиції, 
нерухомість, юриспруденція, бухгалтерський супровід) 

Спільні міжнародні подорожі з ексклюзивними програмами 



Велика зустріч 
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Тематична 
зустріч 

Бізнес-
знайомство 

Peer-to-Peer Company Visit MasterMind 

Міжнародна 
зустріч 

Форум 



• Підвищення  бренду 

• Приверення уваги  аудиторії 

• Підтримка позиціонування бренда-партнера 

нової та вже наявної аудиторії 

• Збільшення взаємодії з новою аудиторією (особисте спілкування та обмін 

контактами) 

• Можливість  клієнтської бази,  продажів 

• Різноманітні формати подій (у тому числі ) 



• Логотип партнера на сайті BBN 

• Публікація про партнера в соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram) 

• Можливість розмістити буклети, подарунки, сертифікати на стійці реєстрації/посадкових 
місцях * 

• Демонстрація логотипу/рекламного ролика партнера на екранах у залі події (у перервах) 

• Згадка ведучим зі сцени (1 раз) 

• 1-3 квитки на подію (залежно від формату) 

• Згадування партнера в анонсах та пост-релізах на ресурсах BBN та медіа-партнерів (журнали, 
блоги, онлайн-портали) 

• Можливість виступу представника локації в рамках 3-5 хвилин з презентацією локації/проектів 

• Можливість для представника локації стати амбасадором BBN на особливих умовах 

 

Пакет  

Членство у BBN на 1 місяць для 1 представника від партнера 
*Всі матеріали для брендингу надаються 
партнером та узгоджуються з організаторами 



ПАРТНЕРИ ЗАХОДІВ 



САЙТ 
bestbusinessnetwork.com.ua 

ЕЛ.ПОШТА 
bestversionevents@gmail.com 

КОНТАКТНИЙ ТЕЛ. 
+3(8097)114-10-86 

КОНТАКТИ 


