Аплікаційна форма
Назва компанії (англ)

European Business Association

Назва компанії (укр)

Європейська Бізнес Асоціація

Профіль компанії
Компанія заснована в Україні з
Країна походження
Тип організації
Сектор бізнес діяльності
Чи є у Вас представництва у країнах ЄС/ЄАВТ
Громадянство Власника компанії

01-01-1999
Ukraine
Non-governmental Organization
NGO
Ні
Інший

Скільки співробітників працює у Вашій компанії в усьому світі
(включаючи Україну)?

41-250

Скільки співробітників працює у Вашій компанії в Україні?

41-250

Виробничі потужності (заводи, фабрики) розташовані в

No

Короткий опис компанії (англ)

Established in 1999, the EBA provides a forum in
which members can discuss and find solutions to
common problems affecting business in Ukraine.
This initiative was initially supported by the
European Commission and has grown to
become one of the largest and most influential
business communities in the country. With more
than 1000 members, the European Business
Association (EBA) is the largest premier union of
businesses operating in the Ukrainian market. If
you are looking for a high quality government
relations advisor, an accelerator in building
meaningful relationships with the government, or
a guide to your fellow businesspeople in Ukraine,
the EBA is the place to be. We have
relationships with numerous big-name
companies to truly provide the best of the best
for our members.

Короткий опис компанії (укр)

Асоціація була заснована в 1999 році за
підтримки Європейської Комісії в Україні. З
того часу ми виросли до найбільш впливового
та найчисельнішого об’єднання бізнесу в
Україні. Ми працюємо для того, аби дати
своїм компаніям можливість спільними
зусиллями вирішити важливі для
інвестиційного клімату України питання та
покращити його на користь індустрії,
суспільства, економіки та країни в цілому.
Об’єднуючи більш ніж 1000 компаній,
Європейська Бізнес Асоціація є однією з
наймасштабніших спільнот бізнесу, які
працюють на українському ринку.
Європейська Бізнес Асоціація та її команда –

це досвідчений та якісний GR-радник для
вашої компанії, це допомога у налагодженні
партнерських відносин з урядом, це шлях до
встановлення ділових зв’язків з кращими
міжнародними та українськими компаніями.
Серед наших членів – компанії-лідери, які
розділяють кращі європейські цінності
ведення бізнесу.

Контакти
E-mail офісу

office@eba.com.ua

Сайт

https://eba.com.ua/

Телефон офісу
В яких регіонах України працює Ваша компанія?
Вулиця (англ)
Вулиця (укр)

+38 (044) 496-06-01
Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса
Andriyivsky Uzviz
Андріївський узвіз

№ будинку (англ)

1A

№ будинку (укр)

1A

Місто
Індекс
Область
Країна

Kyiv
04070
Kyiv
Ukraine

Контактна особа
Ім'я (англ)
Прізвище (англ)
Посада (англ)
Ім'я (укр)
Прізвище (укр)
Посада (укр)
Email

Nadiya
Zagriichuk
Deputy Director, Operations
Надія
Загрійчук
Заступник директора, операційна діяльність
Nadiya.Zagriichuk@eba.com.ua

Директор
Ім'я (англ)
Прізвище (англ)
Посада (англ)
Ім'я (укр)
Прізвище (укр)
Посада (укр)

Anna
Derevyanko
Executive Director
Ганна
Дерев'янко
Виконавчий директор

Email

Anna.Derevyanko@eba.com.ua

Контактний телефон

044 391 37 00

Членство в Асоціації
Вступний членський внесок 2020*

________ ГРН

*(розмір внеску вказується автоматично в залежності від
введених даних в анкеті)

NB: Усі заявки спершу ухвалюються Правлінням Асоціації. Рішення щодо приєднання компанії до Асоціації
виноситься на найближчому засіданні Правління.

Підпис заявника (applicant's signature)

М.П.
(STAMP)

