
 

                                                                                                                                   26 жовтня, 15:00 

 

 
WOMEN > GO  

INTERNATIONAL 
 

Дорогі колеги! 
 

26 жовтня 2022 року о 15:00 
 

ми починаємо серію відео конференцій Zoom довгострокового проєкту: 
 

«Жінки-лідери в міжнародному ланцюжку створення цінності»   
 

► Підвищення результатів жінок у міжнародній роботі 
 

Запрошуємо Вас та Ваших колег до Участі! 
 
КЛЮЧОВІ ТЕМИ ПРОЄКТУ:  
 

(1) Останні світові тенденції та нове місце жінок як лідерів і впливових осіб. 
(2) Як жінка-лідер може визначити своє місце в глобальному ланцюжку створення цінності  
       та що їй потрібно, щоб досягти цього місця і закріпитися в ньому; 
(3) Самопрезентація жінки – формування унікального персонального бренду (на основі  
       індивідуальних талантів, потреб, сподівань і мрій), і як донести свої ідеї в світ. 
(4) Go-International – знання, навички, інструменти та ідеї, які допомагають жінці бути  
       гідною учасницею глобального світу. 

 
Пропонуємо Вам та Членкиням Вашої Організації долучитися до Проєкту: 
 

- У форматі Слухача * Заповніть, будь ласка, форму за посиланням. Участь – 
безкоштовна.  

 
- Або у форматі Спікера на одному з вебінарів, визначити тему та поділитися досвідом 

та ідеями. ** Просимо заповнити Анкету Кандидата – Спікера, яку Ви зможете знайти у 
додатку цього листа та надіслати нам на адресу nataignatenko@99-tops.net 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ПРОЄКТУ:  
 
- Ми проводимо відео вебінари (платформа Zoom) щотижня (мова роботи – англійська); 
- У середині грудня 2022 року ми матимемо фізичний Міжнародний форум в Саудівській 
столиці – місто Ер-Ріяд (з онлайн-трансляцією); 
- Наші учасниці – жінки-лідери з Саудівської Аравії та жінки-лідери з України та наші 
партнерки з Європи, які зацікавлені в розширенні мережі контактів, навчанні і досягненні більш 
високих результатів в міжнародній роботі. 
 
 
 
Сподіваємося на плідну співпрацю і бажаємо Вам миру та натхнення. 
 
Щиро дякуємо! ♥ #виважливі                                                                                        З Повагою,  

Галина Потапчук  
LIM – Business Mission of Ukraine in Saudi Arabia 

E:  galiya@99-tops.net  
FB: facebook.com/galiya.potapchuk LI: galiya-potapchuk 

 
З організаційних питань просимо контактувати: 
Наталії Ігнатенко 
M: +380 50 286 05 78 
E:  nataignatenko@99-tops.net 
LI: linkedin.com/in/nataliya-ignatenko-251641135 

 ▲ УЧАСНИЦІ:  
Жінки – «міжнародники» 
України та Саудівської Аравії  

▲ ОСОБИСТІ ІСТОРІЇ УСПІХУ 

▲ ІНСТРУМЕНТИ і ДЖЕРЕЛА  
  РОЗВИТКУ ЛІДЕРІВ 

▲ 5 «i»:  
1. information 
2. innovation 
3. ideas 
4. inspiration 
5. international 

▲ СЕКТОРИ : ДЕРЖАВНІ І НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, БІЗНЕС, СОЛО-ПРОФЕСІОНАЛИ 
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