
Акрэдытаваныя удзельнікі (сябры) 
АВВА могуць атрымаць дапамогу

па наступных кірунках: 

Сябра АВВА заўсёды зможа звярнуцца да кіраўніцтва і іншых сябраў 

з прапановамі па вырашэнні пытанняў бізнесу за мяжой, нават калі для іх 
вырашэння трэба змяняць палітычную волю ўладаў. Мы падтрымаем

і будзем разам вырашаць праблемы і змагацца з дыскрымінацыяй бізнесаў 
сябраў АВВА за мяжой, разам з партнёрамі будзем весці перамовы 

аб вырашэнні нават самых складаных пытанняў, прадстаўляць інтарэсы 
сваіх сябраў і сумленнага бізнесу на высокім узроўні і буйных міжнародных 
пляцоўках. Акрамя таго мы самі ствараем пляцоўкі для дыялогу: праводзім 
форумы з удзелам палітыкаў, амбасадараў, прадстаўнікоў міжнародных 
структур.

Сябры АВВА будуць рэгулярна атрымліваць бясплатныя кансультацыі

ад нашых экспертаў па розных кірунках дзейнасці, будуць мець 
магчымасць прымаць удзел ва ўсіх семінарах і практычных занятках, 
прапаноўваць тэмы такіх сустрэчаў. Пры неабходнасці атрымліваць 
кантакты экспертаў для асабістых кансультацый. Акрамя таго мы плануем 
праводзіць сустрэчы з кампетэнтнымі органамі і атрымліваць інфармацыю 
па вядзенню бізнесу за мяжой з экспертных крыніцаў (напрыклад 
Міністэрства фінансаў Польшчы і яго працоўная група).

Сяброўства ў АВВА дасць магчымасць удзельнічаць у шматлікіх праграмах 
грашовай падтрымкі бізнесу, атрымліваць інфармацыю аб такіх праграмах. 
Бізнесы, якія далучацца да АВВА змогуць атрымаць пацверджанне 

аб сяброўстве ў Асацыяцыі для банкаў, іншых фінансавых установаў, 
лізінгавых кампаній, што можа дапамагчы пры разглядзе пытання 

аб атрыманні фінансавання. Сябры АВВА змогуць прымаць удзел 

у конкурсах бізнес-праектаў, якія не толькі  прадугледжваюць грашовыя 
ўзнагароды, але і дапамогуць вам прыцягнуць увагу інвестараў, донараў 

і іншых бізнесоўцаў. Плануецца, што ў перспектыве сябры АВВА змогуць 
атрымліваць фінансаванне праз механізм гарантыйнага фонду, праца

над стварэннем каторага ўжо актыўна вядзецца АВВА разам з Банкам 
развіцця Польшчы (BGK) і Еўразвязам.

Сябры АВВА маюць магчымасць удзелу ў нэтворкінгавых падзеях, якія 
рэгулярна праводзяцца Асацыяцыяй і яе партнёрамі, маюць доступ 

да закрытых чатаў і груп акрэдытаваных АВВА бізнесоўцаў, дзе можна 
будзе кантактаваць і абменьвацца досведам з бізнесоўцамі са сваёй 
галіны. Праз АВВА, яе прадстаўніцтвы (ужо ёсць у краінах Балтыі і ЗША)

і партнёраў, у прыватнасці Народныя амбасады (22 краіны), можна будзе 
атрымліваць кантакты бізнесоўцаў у іншых краінах. Сябры змогуць 
удзельнічаць у бізнес-дэлегацыях, арганізаваных нашым партнёрам 
Гандлёвай палатай Польшчы (KIG).Таксама мы плануем ладзіць сустрэчы 
са знакамітымі людзьмі, лідарамі меркаванняў, палітыкамі, дыпламатамі – 
паводле запытаў сябраў. 

Сябры АВВА могуць далучыцца да партнёрскіх бонусных праграм ад такіх 
жа сябраў АВВА, якія гатовыя прапанаваць свае паслугі або тавары

са зніжкай або бонусамі. Сябры АВВА змогуць прасоўваць свой бізнес 
праз медыярэсурсы, як Асацыяцыі, так і нашых партнёраў.  

Пры неабходнасці можна атрымаць дапамогу і ў інтэграцыі ў грамадства. 
Напрыклад, АВВА можа падаць хадайніцтва аб міжнароднай ахове для 
нашых сябраў – уласнікаў бізнесу – і іх сем’яў.  Спіс паслуг і сэрвісаў

ад АВВА будзе пашырацца разам з далучэннем новых сябраў і будзе 
дапасоўвацца да запытаў сябраў.


