
 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ 

на вечірній захід AHK Хаб Одеса  

„Штучний інтелект – шанси та виклики для підприємців“ 

четвер, 18 квітня 2019 року, 17:45 год. (реєстрація), 

у IL DECAMARON, Clubhouse Odessa,  

вул. Леха Качинського  (Польська) 10, Одеса, Україна.   

 

Шановні пані та панове, 

"Якщо ми прагнемо зростання і, отже, нових робочих місць і добробуту для всіх нас, - каже 

канцлер Меркель, - Німеччина повинна бути на передньому краї штучного інтелекту“. Це 

відноситься до всіх країн і компаній світу, а значить, і до України, яка має переваги в сфері ІТ 

і дигіталізації.   

В рамках нашого вечірнього заходу ми хотіли б запропоновувати Вам дві короткі доповіді, 

щоб отримати уяву про цю складну тематику. Пан Олександр Бражко з фірми Siemens AG та 

д-р Артур Франц з фірми Occam GmbH будуть висвітлювати цю тему з різних точок зору.  

Важливість штучного інтелекту в таких областях, як виробництво, автоматизація, фінанси, 

сільське господарство, освіта, охорона здоров'я уже сьогодні є істотною. У багатьох випадках 

штучний інтелект розглядається як чергова промислова революція. Чи може вона 

задовольнити це очікування?  

Ми з задоволенням присвячуємо себе цій темі і раді вітати Вас на цьому заході.   

Мова: захід проводиться російською мовою без перекладу.  

Закінчення реєстрації та контакти: обов’язкове підтвердження Вашої участі, будь ласка, 

надішліть найпізніше  12.04.2019  на адресу odesa@ukraine.ahk.de 

Після вечірнього заходу відбудеться прийом, на який ми Вас щиро запрошуємо.  

З дружніми вітаннями 

 

Александер Маркус 

Голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати 

 

Фелікс Вільгельм,    Міхаель Леффлер 

AHK Хаб Одеса 

 

  

mailto:odesa@ukraine.ahk.de


 
 

Програма  

заходу 

„Штучний інтелект – шанси та виклики для підприємців“ 

четвер, 18 квітня 2019 року, 17:45 год. (реєстрація), 

у IL DECAMARON, Clubhouse Odessa,  

вул. Леха Качинського  (Польська) 10, Одеса, Україна.   

 

18:15 год. Вітальне слово та коротка презентація мережі AHK   

Фелікс Вільгельм, AHK Хаб, Одеса 

Александер Маркус, Голова правління Німецько-Української 

промислово-торговельної палати 

18.30 год. Штучний інтелект - визначення, потенціали, перспективи  

Д-р Артур Франц, Occam GмбХ 

19.00 год. Майбутнє автоматизації 

Олександр Бражко, Siemens AG  

19.30 год. Прийом, спілкування   
 

  



 
 

Програма  

заходу 

„Штучний інтелект – шанси та виклики для підприємців“ 

четвер, 18 квітня 2019 року, 17:45 год. (реєстрація), 

у IL DECAMARON, Clubhouse Odessa,  

вул. Леха Качинського  (Польська) 10, Одеса, Україна.   

 

 

Цим я мою підтверджую свою обов’язкову участь  

(заповніть, будь ласка, заявку для участі на кожного учасника): 

 

Прізвище:  

Ім’я:  

Фірма:  

Посада:  

E-Mail:  

Тел:  

 

Якщо після реєстрації у Вас виникнуть несподівані обставини, що перешкоджають 

Вашій участі у заході, будемо дуже вдячні Вам за своєчасну відмову, щоб ми мали 

можливість врахувати відповідним чином реальну кількість учасників та послуги 

кейтерингу. 

 
 
 


