
13:00 - 14:00

12:00 - 13:00

Реєстрац�я+welcome coffee9:00 - 10:00

 20-21.02.2020

..........................................................................................................

10:00 - 10:30

............................................................................................................
11:30 - 12:00

 День 1 / 20 лютого

............................................................................................................

15:45 - 16:30

......................................................................................................................................................................................................................
Основний                  Зал 1 Зал 2                Інтерактивний

15:00 - 15:45

18:30 - 19:15

17:00 - 18:30

За п�дтримки:3-й Бізнес-Форум індустрії
дитячого відпочинку та туризму

12:00 -14:00

..........................................................................................................14:00 - 15:00 Об�д

Засновниця Фестивалю дитячих таборів і туризму,
експерт у сфері дитячих товарів і послуг.
Тема: Статистика за 2019 рік, 
чого чекати від 2020?

НАТАЛІЯ БЕЛЬСЬКА

СЕРГІЙ ПРОХОРОВ
Артдиректор у компанії ST Group 

(продюсерський центр Star Time, літній табір Star Time).
Тема: «Оптимізація господарських процесів в

дитячому таборі, робота з персоналом».

ОЛЕНА НІКУЛІНА
Експерт у галузі організації відділу продажів, комерційний
директор компанії ST Group (продюсерський центр Star Time,
літній табір Star Time, мережа дитячих садочків Happy Time).
Тема: «Система, контроль, гейміфікація та нові підходи до
продажів».
ВІТАЛІЯ МИРОШНИЧЕНКО
 Маркетинговий директор дитячого табору Лазурна райдуга.
Тема: «Підводні камені у документообігу з клієнтами та
страхуванні дітей у таборі».

Керівник DEC Camp.
Тема:  «КоКаЇн у продажах: як закрити всі зміни
літа ще в травні» — алгоритм побудови
воронки продажів для таборів».
 

АРКАДІЙ КОТРУЦЕ 

ІРИНА ЗАРЕЦЬКА
Співзасновниця  DEC Camp.

Тема: «Партизанський маркетинг» — 30 механік
БЕЗбюджетного просування вашого дитячого проєкту».............................................................................................................

.16:30 - 17:00 Кава–брейк

Засновниця Citrine DMA (Україна), постійний спікер
конференцій, презентацій, майстер-класів у сфері SMM, PR,
Digital marketing, стартап-маркетингу.
Тема: «Instagram, Facebook, Youtube...? Контент для дітей
чи продажі для батьків?».

ОЛЕНА ТКАЧУК

Топ-аніматор корпорації PZTV.
Тема: «Як привернути та утримати увагу дитини з
перших секунд знайомства. Лайфаки #саметих
аніматорів».

Кава–брейк

Практикуючий юрист, тренер, автор статей та юридичного блогу.
Засновниця «Юридична допомога проєктам неформальної
освіти».
Тема: «Як перестати боятися перевірок контролюючих
органів».
 

ОЛЬГА ЛЬОДІНА

10:30 - 11:30

...........................................................................................................
14:00 - 15:00...........................................................................................................

..........................................................................................................
11:30 -12:00..........................................................................................................Кава–брейк

Об�д

ВОЛОДИМИР ШЕВЧЕНКО

CEO Асоціації таборів CCI Ukraine.
Тема: «Елементи економіки вражень у таборі.
Враження — важлива частина роботи з людьми. Ще
більш важливими вони є в роботі з дітьми та
підлітками. Чотири області вражень і їх застосування у
таборі».
 

ПАВЛО БАКУМ
Директор із роботи з таборами Асоціації таборів CCI
Ukraine.
Тема: «Чотири ролі учасника творчого процесу. Як
"спустити свою креативність з повідка" та опанувати
необхідні вміння для різних ролей».

15:00 - 16:30

..........................................................................................................
16:30 -17:00 Кава–брейк..........................................................................................................

ПАВЛО БАКУМ
Директор із роботи з таборами Асоціації таборів CCI
Ukraine.
Тема: «Чотири ролі учасника творчого процесу. Як
"спустити свою креативність з повідка" та опанувати
необхідні вміння для різних ролей».
 
 

17:00 - 18:30

............................................................................................................

10:00 - 11:30 ЯРОСЛАВ ГАРКАВКО

Керівниця проєкту КМДШ .Табори та Школа вихідного дня.
Тема: «Полювання за ідеями — 100 та 1 ідея як
зробити програму табору цікавою, а сон керівника
кемпу спокійним і міцним».
 

СОЛОМІЯ БОРШОВСЬКА18:30 - 19:30



Реєстрац�я+welcome coffee9:00 - 10:00

 20-21.02.2020
 День 2 / 21 лютого

.........................................................................................................................................................................................................................

За п�дтримки:3-й Бізнес-Форум індустрії
дитячого відпочинку та туризму

Основний                  Зал 1 Зал 2                Інтерактивний

Адвокат, керуючий партнер LEGAL PRIDE, правовий
супровід діяльності дитячих таборів.
Тема: «Порядок перевірок із праці зазнав
змін – як підготуватися та що робити, 
якщо до вас прийшли з перевіркою».

НАТАЛІЯ ОЛЄЙНІКОВА

ОКСАНА МАРУСИЧ
Експерт із сервісу, 

сертифікований бізнес-тренер, сертифікований коуч (ICF).
Тема: «Емоційний сервіс: тренд чи необхідність?»

.............................................................................................................
12:15 - 12:45.............................................................................................................Кава–брейк

ТЕТЯНА ШПИГУНОВА
Засновниця БО МБФ «ЧАС СЛУЖИТИ».
Досвід директора табору 8 років.
Тема: «Управлінський облік фінансів у
таборі». ДМИТРО БУЛАНОВ

Керівник Bulanov büro, куратор
 курсу Visual Communications Professium у школі Projector.

Співавтор айдентик туристичного бренду України.
Тема: «Айдентика для дитячих таборів»...............................................................................................................

..............................................................................................................14:45 - 15:30 Об�д

Адвокат, керуючий партнер LEGAL PRIDE,
правовий супровід діяльності дитячих таборів.
Тема: «Хто що лікує? Правові особливості 
медичного обслуговування в дитячих
таборах».

НАТАЛІЯ ОЛЄЙНІКОВА

МАКСИМ ТУЧКА
Засновник дитячого табору Arbuz.zone.

Тема: «Як продавати, коли ще немає змін. Клієнтський
сервіс як інструмент продажів. Автоматизація бізнес-

процесів, чек-лист налаштування CRM-системи».

ЗОЯ ГАРКАВЕНКО
Керівниця тренінгового центру Української школи урядування. 
Тема: «Директор табору — техніки, 
прийоми, особливості поведінки лідера».

НАСТЯ МІРОШНИЧЕНКО І ЄВГЕН МІРОШНИЧЕНКО
 Засновник інноваційного освітнього простору Мірошкола та
засновниця дитячого клубу Майстерня радості.
Тема: «Підліткові конфлікти — добре чи погано?».

ОКСАНА ПАВЕЛКО
 
 

Директор табору Лазурна райдуга.
Тема: «Кваліфікована підготовка співробітників. Сертифікована

програма школи організаторів дозвілля LazurkaOSVITA».

Психолог DEC Camp.
Тема: «Як говорити з дітьми, щоб вони тебе чули» — комунікаційні
лайфхаки для вожатих.

ОЛЬГА ДЕНИСОВА

 тел.+38 (096) 805 93 80 

          email: kidscampfest@gmail.com

10:00 - 10:45

10:45 - 12:15

12:45 - 13:45
13:45 - 14:45

15:30 - 16:15

16:15 - 16:45

17:15 - 18:15

Методист DEC Camp.
Тема: «Ігри в століття технологій та
інновацій» — сесія про гейміфікацію у
таборі за допомогою девайсів.

ЄЛИЗАВЕТА ТКАЧЕНКО

Методист DEC Camp.
Тема: «58 ігор в кишені» — практична сесія сучасної

ігротехніки з картками, авторська розробка DEC Camp.
 

ОЛЬГА СЧАСТНА

Програмний директор DEC Camp.
Тема: «ТОП-10 ігор і активностей з усього світу, які полюбить кожен
кемпер» — практична сесія розвиваючих ігор, зібраних із усього світу.
 

ВАЛЕРІЯ НЕЧИПОРУК

КСЕНІЯ ЮЩЕНКО  І ВОЛОДИМИР ПІНЧУК
Співзасновники дитячого табору Час Індіго.

Тема: Презентація програми взаємовідносин із клієнтом. 18:15 - 18:45

Б�знес-Центр 101 Tower,  м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

.............................................................................................................
12:15 -12:45.............................................................................................................Кава–брейк

............................................................................................................

............................................................................................................14:45 - 15:30 Об�д

............................................................................................................
16:45 -17:15.............................................................................................................Кава–брейк

...........................................................................................................
16:45 -17:15...........................................................................................................Кава–брейк

...........................................................................................................
18:45 - 19:00...........................................................................................................Закриття форуму

10:00 - 10:45

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:45- 13:45

13:45 - 14:45

15:30 - 16:15

*У програмі можливі зміни, доповнення, уточнення.


