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Історія компанії та мета проекту 

Установка та обслуговування сонячних 
систем; 
Виробництво меблів з вбудованими 
сонячними панелями; 
Будівництво; 
Виробництво електрообладнання. 

- пошук надійних виробників деталей сонячних панелей для роботи без 
посередників; 
- переймання досвіду використання технологій відновлюваної енергетики; 
- пошук партнерів-дистриб’юторів наших продуктів у Німеччині; 

Роман Михальчук 

Президент 

Магістр економіки 

Спеціалізовані енергетичні технології 
 
Засновано у 2010 році 
Україна, Волинська область, Луцьк 
 
Маркетингові консалтингові послуги 
створення, планування, 
впровадження та інтеграція 
стратегічного напрямку своєї 
компанії 
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Мета проекту 

—  сонячні лавки та сонячні панелі, 
 
— послуги з будівництва геліосистем. 

Моя головна мета - стати представником або дистриб'ютором 
німецьких виробників обладнання в області відновлювальної 
енергетики в Україні та знайти представників чи прямих споживачів для 
наших продуктів та послуг у Німеччині: 
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Улюблені Тренінги 

Міжкультурний менеджмент, 
успішне проведення переговорів  
 
Пошук партнерів та техніки 
переконання німецьких ділових 
партнерів  
 
Міжнародний проектний 
менеджмент та бізнес-
планування   
 
Інновації та управління змінами 

(Лектор 
Катеріна Рунке) 
 
(Лектор Штефан 
Пайкерт) 
 
 
(Штефан Генш) 
 
 
 
(Даніель Барт) 
 

1 

2 

3 

4 
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Результати та досвід 

як представити свою компанію та зробити 
ділову пропозицію німецькій компанії  
 
як успішно вести переговори з німцями 

1 

2 
я дізнався про економічну структуру Німеччини 
 
історія та значення ЄС для Німеччини 

У своїй роботі я використаю: 

міжнародні стандарти управління проектами 

креативність та управління змінами 

управління якістю 
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Візит на виробництво 

Різні види транспорту та їх поєднання в порту 
 
Тримодальні транспортні рішення 
 
Обробка вантажів, складування та інші послуги для 
форвардів 
 
Вантажовіправники та морські перевізники 

CONTARGO RHEIN-NECKAR GMBH  
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Візит на виробництво 

Інноваційні підходи в екологічно чистому виробництві 
енергії 
  
Планувати та управління проектами в сфері 
відновлювальної енергії  
 
Управління заводом з переробки біомаси в енергію та 
інтеграція в енергосистему 
  
Використання технологій 

BIOENERGYDORF SIEBENEICH 



Мангайм - Берлін 22.11.2018 setech.com.de 

Виставка EnergyDecentral                         Поїздка в Котбус 

ЗАПАЛИМО НОВІ ІДЕЇ! 

Індивідуальні B2B зустрічі 

DIE UKA – GRUPPE RÜCKENWIND FÜR 

DIE ENERGIE 

www.uka-gruppe.de  

Візит в торгово-промислову 

палату. 

 

Ознайомлення з Котбусом 

та регіоном як місцем 

ведення торгово-

промислової діяльності 

 

Індивідуальні B2B зустрічі 

(Kooperationsbörse) 

www.a-r-t-kalz.de  www. meine-energie.de  
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Індивідуальні B2B зустрічі 

Сонячні модулі німецького бренду 
Axitec користуються популярністю у 
всьому світі 

Axitec Energy  
GmbH&Co.KG 

Ми домовились про експорт 
обладнання в Україну: сонячні модулі 
та аккумулятори. 
 
На сьогоднішній день ми домовилися 
про ціну та кількість, а також про 
роботу над логістичною схемою та 
підготовкою першого пробного 
замовлення сонячних батарей в 
Україні. 

www.axitecsolar.com 
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Індивідуальні B2B зустрічі 

З 1993 року 
KBBKollektorbau розробляє 
та постачає найважливіші 
компоненти, що 
використовуються в 
сонячних теплових 
системах та плоских 
колекторах 

KBB –  
Kollektorbau  
GmbH 

Домовились про 
ексклюзивне партнерство 
на території України 

www.kbb-solar.com 
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Етапи втілення проекту 

Оброблення та аналіз інформації, отриманої від німецьких компаній 

Координація плану співпраці з німецькими компаніями 

Розробка та затвердження бізнес-стратегії та цінової політики 

Замовлення, оплата та доставка обладнання в Україну 

Коротка практика ключових менеджерів SETECH в KBB 

Організація постійного складу продуктів KBB в Україні 

1 місяць 

2 місяць 

3 місяць 

4 місяць 

5 місяць 

6 місяць 

1 – 6 Місяці 
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Етапи втілення проекту 

Розробка бізнес-моделі для запуску роботи дилерів в інших містах України 

Участь у спеціалізованій виставці KBB у Києві  

Розробка україномовного сайту та рекламної кампанії для KBB  

Участь продукції КВВ в державних тендерах 

Ознайомлення з роботою партнера КВВ в Польщі 

Розвиток дилерської мережі в Україні 

7 місяць 

8 місяць 

9 місяць 

10 місяць 

11 місяць 

12 місяць 

7 – 12 Місяць 



ЩИРО ДЯКУЮ ЗА ВАШУ ПІДТРИМКУ В НІМЕЧЧИНІ!  

УСІ МОЇ ДРУЗІ  

З ГРУПИ 


