


Асацыяцыя Еўрапейскага Бізнесу — гэта незалежнае аб'яднанне 
вядучых еўрапейскіх і нацыянальных кампаній у Беларусі.

Місія — павышэнне канкурэнтаздольнасці Беларусі на міжнародным 
рынку пры дапамозе развіцця супрацоўніцтва еўрапейскага і 
нацыянальнага бізнесу.

Андрэй МІЦКЕВІЧ, 
Прэзідэнт холдынгу BRYCE

Старшыня Заснавальнікі



Кандыдат эканамічных навук, дацэнт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Вопыт кіраўніцтва праектамі
міжнароднай тэхнічнай дапамогі UNDP, 
EU, USAID, UNESCO.

Адукацыя: Універсітэт Мантэск'ё Бардо
IV (магістр еўрапейскага права), 
стажыроўка ў Еўрапейскім Парламенце, 
юрыдычны факультэт Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. Вопыт
рэалізацыі міжнародных праектаў.

Адукацыя: Вашынгтонскі універсітэт
(магістр права LLM), юрыдычны
факультэт Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта. Вопыт юрыдычнага
суправаджэння буйных інвестыцыйных
праектаў у Беларусі.

Адукацыя: юрыдычны факультэт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Вопыт працы галоўным спецыялістам
Міністэрства эканомікі Рэспублікі
Беларусь.

Адукацыя: факультэт журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Досвед працы ў эканамічнай
журналістыцы і PR.

Марына БАРОЎКА, Намеснік Старшыні

Кацярына СЫРАЕЖКІНА, кіраўнік напрамку 
па міжнароднаму супрацоўніцтву

Марына ДЫМОВІЧ, кіраўнік юрыдычнага 
напрамку

Павел БЕРАСНЕЎ, спецыяліст па сувязях з 
грамадскасцю

Яўген МАРДАСЕВІЧ, кіраўнік напрамку па 
працы з дзяржаўнымі органамі





 Стварэнне платформы для партнёрства еўрапейскіх і 
нацыянальных кампаній

 Паляпшэнне бізнес-клімату ў Беларусі і прыцягненне замежных 
інвестыцый

 Прасоўванне калектыўных інтарэсаў членаў Асацыяцыі

 Забеспячэнне інфармацыйна-аналітычнай і экспертнай падтрымкі 
бізнесу 

 Знаёмства еўрапейскіх кампаній з беларускімі нацыянальнымі 
традыцыямі і культурай

 Папулярызацыя мерапрыемстваў карпаратыўнай сацыяльнай 
адказнасці ў бізнес-супольнасці Беларусі



Супрацоўніцтва з дзяржорганамі

Паслугі для бізнесу/Навучальныя мерапрыемствы

Міжнароднае супрацоўніцтва

Развіццё сеткі кантактаў

Карпаратыўная сацыяльная адказнасць



Грамадска-
кансультатыўныя

саветы пры
міністэрствах

• Мінсельгасхарч

• Мінгандлю

• Мінэканомікі

• Мінпрыроды

• Мінюст

• Міністэрства па падатках і 
зборах

• Дзяржаўны мытны камітэт

• Мінпрацы

• мінбудархітэктуры

• Міністэрства спорту і 
турызму

Галіновыя і міжгаліновыя
камітэты

• Камітэт - гэта дыскусійная
платформа, якая аб'ядноўвае
спецыялістаў кампаній-
удзельнікаў Асацыяцыі, для 
сумеснага абмеркавання
праблемных пытанняў
прымянення заканадаўства, 
узаемадзеяння дзяржавы і
бізнесу, выпрацоўкі сумеснай
пазіцыі для прадстаўлення яе ў
органах дзяржаўнай улады.

Адвакатаванне

• Арганізацыя
спецыялізаваных
мерапрыемстваў
(канферэнцый, семінараў, 
трэнінгаў) з прыцягненнем
еўрапейскіх экспертаў пад
патрэбы чальцоў

• Падрыхтоўка аналітычных 
дакументаў (мемарандумы, 
афіцыйныя звароты, policy 
papers), якія прасоўваюць 
калектыўную пазіцыю 
кампаній



• Глабальная сетка еўрапейскіх бізнес-арганізацый
(European Business Organizations Network)

• Асацыяцыя еўрапейскіх гандлёва-прамысловых палат 
(EUROCHAMBERS)

• UN, UNDP, EU, SIDA

• Амбасады краін ЕС

• Бізнес-асацыяцыі і клубы еўрапейскіх краін

Развіццё
партнёрстваў з
міжнароднымі
арганізацыямі

• Удзел у другой фазе праекта East Invest

• Семінар «Зялёны офіс» (Шведскі Інстытут)

• Семінар «Інавацыі ў КСА» (Шведскі Інстытут)

• Публікацыі па інавацыях у КСА еўрапейскіх кампаній 
(Праграма падтрымкі Беларусі Федэральным урадам 
Германіі)

Рэалізацыя
міжнародных

праектаў сумесна з
членамі АЕБ



• Пасяджэнні камітэтаў АЕБ

• Кангрэс дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў 
Беларусі (ЕС/ПРААН)

• Сусветны тыдзень прадпрымальніцтва ў
Беларусі

• Кастрычнiцкi эканамiчны форум (KEF)

Фармальныя

• Бізнес-кактэйлі для членаў АЕБ, прадстаўнікоў
еўрапейскіх кампаній, пасольстваў, 
міжнародных арганізацый

• Спартыўныя мерапрыемствы (міні-футбол)

• Летнія этна-пікнікі

Нефармальныя



• развіваючыя майстэрні для дзяцей-сірот
дашкольнага ўзросту з асаблівасцямі развіцця

Інавацыйная
дабрачыннасць

• візіты для прафесійнага арыентавання
студэнтаў старэйшых курсаў на прадпрыемствы
кампаній-членаў і партнёраў АЕБ

Job Shadowing

• вядзенне дзелавых перамоў, удзел у нарадах, 
прэзентацыі, выступленні і інтэрв'ю на 
беларускай мове

Курсы бізнес-
беларускай



Чальцамі АЕБ могуць стаць:

• Беларускія кампаніі з еўрапейскім капіталам
• Прадстаўніцтвы замежных кампаній у Беларусі
• Замежныя кампаніі, якія маюць намер весці дзейнасць у Беларусі
• Лідзіруючыя беларускія кампаніі

Штогадовы чалецкі ўнёсак - € 1500



Тэл./Факс: +375 (17) 245 98 34
Маб.: +375 (29) 167 99 48
E-mail: inbox@aebbel.by
Сайт: www.aebbel.by
Facebook: www.facebook.com/aebbel.by 

Кантакты: 


