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Як все почалось?

Після того, як 24 лютого росія розпочала широкомасштабну війну проти
України, у західні області почали переміщуватись не тільки сім’ї та
окремі особи, але і бізнес.

Якщо із координацією роботи щодо розміщення ВПО та гуманітарною
допомогою все налагоджувалось досить швидко і було створено окремі
координаційні центри, волонтерські групи, прихистки.

В той же час, координація роботи з бізнесом, який був вимушений
вивозити свої потужності з-під куль та обстрілів у перші тижні війни ніхто
не займався. Так виникла необхідність організації платформи для
релокації бізнесу, яка б централізовано опрацьовувала такі запити і
допомагала вирішувати запити і виклики підприємців.





Save Business Now допомагає бізнесу та дослідницько-науковим спільнотам, які
в умовах війни вимушені перемістити свою діяльність в Івано-Франківську
область, та місцевому бізнесу, який адаптовує свої бізнес-моделі до нових умов.

Центр створений для того, щоб посилити економічні процеси в Івано-
Франківську та області.

Центр підтримки бізнесу Save Business Now — це допомога у релокації бізнесу,
спільнота місцевих та релокованих підприємців, доступ до експертних
консультацій, навчання, допомога з пошуком фінансування та тематичні події.

Веб-сайт: https://www.savebusinessnow.if.ua/

Про платформу

https://www.savebusinessnow.if.ua/






Релокація :
Збираємо запити від релокованого бізнесу, а також формуємо базу 
доступних приміщень, зв’язуємо запити із пропозиціями. 





Консультації:

Формуємо базу експертів та консультантів, контрагентів, щоб 
задовольняти запити від бізнесу на різну тематику:

• Фінанси

• Маркетинг

• Нерухомість

• Бухгалтерія

• Експорт

• Управління персоналом

• Енергетика

• Юридичні та інше…



Нетворкінг:

Організовуємо нетворкінг
для місцевого та 
релокованого бізнесу з 
метою знайомства, 
обміну і пошуку рішень 
на виклики.



Освітні події:
Організовуємо освітні події на різноманітні теми, актуальні зараз 
для релокованого та місцевого бізнесу. 



Освітні події 



За 3 місяці проведено 12 подій на теми:

• 26.04 Війна і комунікації бізнесу. Чому не можна мовчати? 

• 05.04 Зустріч з мером Франківська і релокованим бізнесом

• 5.05 Експорт: практичні інструменти для B2B

• 30.04 Війна та ринок нерухомості Франківська: стан, виклики, 
рішення

• 22.04 Як організувати продажі через LinkedIn»

• Do Business with Ukrainians - презентація проєкту для спільноти

• 14.04 Експорт в умовах війни» від Entrepreneurship and Export 
Promotion Office

• 31.03 Управління фінансами в умовах війни Альона Мисько



Інформація:

Збираємо 
інформацію про 
можливості для 
бізнесу в умовах 
війни та інформуємо 
про них через наші 
канали комунікації. 



Що ми робимо:

• Релокація. Збираємо запити від релокованого бізнесу, а також 
формуємо базу доступних приміщень, зв’язуємо запити із 
пропозиціями. 

• Консультації. Формуємо базу експертів та консультантів, 
контрагентів, щоб задовольняти запити від бізнесу. 

• Нетворкінг для місцевого та релокованого бізнесу з метою 
знайомства, обміну і пошуку рішень на виклики.

• Освітні події на різноманітні теми, актуальні зараз для 
релокованого та місцевого бізнесу. 

• Можливості. Збираємо інформацію про можливості для бізнесу. 



Наші плани 
• Розширити аудиторію на підприємців не тільки з Франківська

• Спільно з партнерами (LvBS, ImpactHub Odesa) запустити освітні 
програми щодо запуску та розвитку бізнесу в нових умовах. 

• Провести великі ФОРУМИ для бізнесу в кількох обласних центрах. 

• Створити можливості для стійкої синергії та взаємодії бізнесу 
(коворкінги, хаби, спільноти, кластерні об’єднання)

• Продовжувати функціонувати як центр підтримки бізнесу в 
екосистемі проекту Промприлад.Реновація. 



4 корпуси 
старого заводу

40 тис. м. кв.
загальної площі

1,8 га території
в центрі міста

Промприлад.Реновація — це інноваційний центр на території
ревіталізованого заводу в Івано-Франківську, сфокусований на чотирьох
напрямках розвитку регіону: новій економіці, урбаністиці, сучасному
мистецтві та неформальній освіті.



Промприлад.Реновація – це проект у сфері імпакт-інвестицій, що,
окрім дохідності, означає наявність вимірного позитивного
суспільного впливу та користі для громади

30% площ буде надаватися за 
пільговою ставкою

30% прибутку буде спрямовано
на фінансування і розвиток

для інноваційних, культурних, освітніх та урбаністичних ініціатив



Промприлад.Реновація —
це рішення для міст, яке:

• активізує й актуалізує міста 

• створює можливості для реалізації потенціалу талантів 

• формує нову економічну стратегію

• підвищує комфортність проживання 

• ініціює суспільний діалог

Міські громади починають формувати власний 
порядок денний та отримують стимул для розвитку



Участь в проекті стратегічних партнерів —
Тепле Місто (Україна), LvBS (Україна), Beetroot Academy (Швеція, 
Україна), Інша Освіта (Україна) та PACT (США) 
— дає якісну експертизу для реалізації головних 4-х напрямів 
діяльності та підтримку в управлінні.



Центр підтримки бізнесу Save Business Now стане частиною
інноваційної екосистеми проекту Промприлад.Реновація,
інтегруючись у взаємодію із бізнес-школою, стартап-
інкубатором, школою нових професій та R&D просторами
мейкер-спейсу «Відкритий цех «Парасолька».



Відкриті до співпраці та взаємодії 


