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РИНОК  БО:
м е б л і

таблиця 2

The Australian Furniture Association (AFA) 
Working together for a strong productive 
and sustainable furniture industry that 
designs and manufactures quality, iconic 
furniture to world market The purposes of 
the AFA are to

Працюючи разом задля зміцнення і 
сталого розвитку сфери дизайну та 
виробництва якісних культових меблів і 
їх реалізації на світовому ринку, ми як 
національний орган налаштовані 

a) Act as the national body to Advance the 
legitimate interests of the Australian 
furniture industry and those engaged in the 
industry.
b) Advocate, Promote and Represent the 
Australian Furniture Industry, its products 
and its value, providing a unified voice to 
government, the public and other 
stakeholders.
c) Improve the standard of products 
produced by adopting standards of 
manufacture to establish a premium value 
proposition for Australian furniture.
d) Grow the Australian Furniture Industry 
brand locally and globally
e) Communicate on all matters affecting 
the furniture industry to its members and 
industry stakeholders
f) Support our members by providing 
training, resources, mentoring and other 
services

а) забезпечувати захист законних 
інтересів усіх представників австралій-
ської меблевої промисловості;
б) захищати, заохочувати й представля-
ти австралійську меблеву промис-
ловість, ї ї продукцію та цінності, 
забезпечуючи ї ї єдиний голос перед 
урядом, громадськістю та іншими 
зацікавленими сторонами;
в) сприяти підвищенню якості та 
цінності австралійських меблів 
преміум-класу шляхом підвищення 
стандартів виробництва;
г) забезпечувати підсилення бренду 
австралійської меблевої промисловості 
на місцевому та глобальному рівнях;
ґ) налагоджувати зв’язки з усіх питань, 
що стосуються меблевої промисло-
вості, між гравцями ринку та зацікавле-
ними сторонами;

нашого БО в забезпеченні ресурсами,  
послугами навчання, наставництва 
тощо). 

 д) надавати підтримку усім членам  









РИНОК БО:
а г р о ф у д

таблиця 1



РИНОК БО:
а г р о ф у д

таблиця 1

































таблиця 4











! "
































































































	55-91.pdf
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-55
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-56
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-57
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-58
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-59
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-60
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-61
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-62
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-63
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-64
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-65
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-66
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-67
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-68
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-69
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-70
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-71
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-72
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-73
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-74
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-75
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-76
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-77
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-78
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-79
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-80
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-81
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-82
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-83
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-84
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-85
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-86
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-87
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-88
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-89
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-90
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-91

	Итог
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-45
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-46
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-47
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-48
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-49
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-50
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-51
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-52
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-53
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-54
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-55
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-56
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-57
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-58
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-59
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-60
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-61
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-62
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-63
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-64
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-65
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-66
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-67
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-68
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-69
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-70
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-71
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-72
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-73
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-74
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-75
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-76
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-77
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-78
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-79
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-80
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-81
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-82
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-83
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-84
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-85
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-86
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-87
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-88
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-89
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-90
	Стратегія для Бізнес-Об'єднань, Дмитро Ієвлєв-91




