
Новий Формат 4-го Бізнес-Форуму з 
управління дитячими освітніми проектами!
 
Три ключові блоки: Бізнес-процеси, Персонал, Маркетинг.
Запрошені ТОП-спікери з кожного питання та керівники дитячих проектів
з кейсами у форматі: 

Проблема-Рішення-Результат
Питання та відповіді до кожного блоку
Борд консалтингу

ВОЛОДИМИР СПІВАКОВСЬКИЙ
Засновник «Edu Future», президент корпорації «Гранд», засновник
конкурсу «Бренд Року», автор освітньої платформи 7W та 7star Global
School Network.
 
ТЕМА: «Дитяча освіта як бізнес – чому проекти закриваються?»

ВСЯ ПРАВДА ПРО ОСВІТНІЙ БІЗНЕС
ДИТЯЧІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ | КЕЙСИ | ФАКТИ | РІШЕННЯ
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ВСЯ ПРАВДА ПРО ОСВІТНІЙ БІЗНЕС

Gallup Certified Strengths Coach and Entrepreneurship Mentor. 
25 років досвіду у власному бізнесі та інвестиціях. Більше 20 проектів.
Від виробництва та рітейлу до IT та консалтингу. 
 
ТЕМА: «Таланти та сильні сторони. Як вони проявляються у
бізнесі?»

СЕРГІЙ НОЗДРАЧОВ

Власник та провідний бізнес-тренер Consulting Center IPCM. Консультант з
організаційного розвитку та підвищення операційної ефективності
менеджменту. Віце-президент корпоративного універститету групи компаній
«Нова пошта».
 
ТЕМА: «Нейрофізіологія в управлінні персоналом»

  

KIDS
CLUB
FORUM

VOL.4

ВОЛОДИМИР МАЛІЧЕВСЬКИЙ

Керівник академії WebPromoExperts, директор з розвитку інтернет-агенції
WebPromo.
 
ТЕМА: «Чому ваші соцмережі не працюють та як це виправити?»

АНТОН ВОРОНЮК

ЛЮДМИЛА КАЛАБУХА

Бізнес-тренер, письменниця, автор бестселера «Почніть говорити НІ» –
увійшла в топ-10 кращих книг України 2017. Експерт з продажів та
переговорів у ЗМІ (національні телеканали та радіомережі). Спікер
проектів KMBS та ЄБРР.
 
ТЕМА: «Коли клієнт каже «НІ» – робота із запереченнями клієнтів»



МАРИНА РОМАНЕНКО
Експерт у питаннях дітей та батьків. Власниця
дитячих академій та школи/садочку у «Перша
Дитяча Академія». Автор та ведуча «Академії
професійних батьків». Психолог, коуч, більше 20
років досвіду.
 
ТЕМА: 

ОЛЕНА КУХАРЕВСЬКА

НАТАЛІЯ ЛИМОНОВА ТЕТЯНА СОРОКІНА

ОЛЬГА ЖИГМАНОВСЬКА ГАЛИНА ШОСТАК

ІННА СОКОЛИ

Засновник освітнього проекту Global Innovative
Online School, співзасновник ГО «Digital Future of
Education».
 
ТЕМА: «Перетворення ідей на бізнес: помилки
та можливості»

Власник мережі дитячих садків/центрів «Тотоша»,
а також початкової школи «Тотоша»; засновник
тренінгового центру «Тотоша».
 
ТЕМА: «Франшиза та масштабування бізнесу –
як діяти без помилок?»

Фінансовий та операційний директор київської
приватної школи «Афіни».
 
ТЕМА: 
 

Консультант з дитячих освітніх проектів, засновник
мережі дитячих садків «Emily Club», фізмат-школи
«Kebeta School».
 
ТЕМА: «Чи можливо вийти з кризи чи краще
продати бізнес?»

Засновник клубу та
садочків для дітей та їх
батьків «Супер7я». 
 
 

ЮЛІЯ КІРЕЄВА

Власник та керівник мережі закладів дошкільної
освіти «Джеронімо».
 
ТЕМА: «Менеджмент для керівника: як
перетворити колектив у команду однодумців?»

ОЛЬГА ЛЬОДІНА

Юрист, засновник
«Юридична допомога
проектам неформальної
освіти».
 
 

ІННА ФРИЗЮК

Бізнес-коуч, консультант
підприємців, екс-власник
дитячого клубу
«Tarame».
 
 

*  В програмі можливі зміни, доповнення та уточнення.

+38 (096) 805 93 80
 

hello.nbproject@gmail.com
 

kidsclubforum.com.ua

Контакти організаторів

НАТАЛІЯ ОЛЕЙНІКОВА

Адвокат, керуючий
партнер LEGAL PRIDE,
правовий супровід
діяльності дитячих
проектів та дитячих
таборів.
 

Директор Liko-School та Технологічного ліцею
«Ліко».
 
ТЕМА: «Ліко-школа: успіхи та виклики»

БОРД КОНСАЛТИНГУ

МОДЕРАТОРИ

Засновник та керівник
Форуму KidsClubForum,
фестивалю дитячих
таборів та туризму
KidsCampFest, експерт
сфери дитячих товарів та
послуг.
 

НАТАЛІЯ БЕЛЬСЬКА


