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 BIT-2021 на хвилях Дніпра! 

 

26 травня після довгої перерви у Дніпрі пройшов BIT-2021. Форум відбувся у 

Будинку Пчолкіна. Також подія проходила в онлайн форматі та транслювалася на 

каналі YouTube: (https://youtu.be/UOjJkWgi71A – запис заходу). 

 

        
 

 

Хочеться наголосити , що майже всі  компанії взяли участь у форумі в Дніпрі вперше. 

Захід розпочався  виступом Олександра Борсукевича, Business Development Manager 

CEE компанії Techsvit.У доповіді спікер розповів,  як виграти в гонці за якість 

відеотрансляції без повної модернізації. У важкий час пандемії та економічної кризи 

це безцінна та важлива інформація  для ІТ-керівників, які були слухачами. 

 

        
 

Продовжив конференційну програму виступ в онлайн-форматі  Антон Редкоребров, 

Technical specialist & TRG, Kingston в Україні, який розповів  про  Kingston Data 

Center/Enterprise  solution. 
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Місто Дніпро  є  центром  промисловості України, тому дуже актуальною була 

доповідь Олександра Розвадовського, начальника проектного відділу систем безпеки 

РОМСАТ про радіохвильові радари Magos для охорони периметра. 

 

           
 

 

 

Про те, як пережив важкий 2020 рік відомий український хмарний провайдер UCloud, 

розповів Данило Бєлов, директор з розвитку компанії.  

 

 

           
 

 

Вперше у форумі взяла участь  одна з самих технологічних компаній у світі  -  

компанія Huawei.  Роман Осадчий, менеджер  з рішень Huawei  розповів  про 

інфраструктуру цифрової трансформації. 

Цікава доповідь про відеоспостереження від відомого виробника компанії Bosch 

пролунала від Олександра Статишнюка, менеджера з розвитку департаменту Систем 

безпеки, Bosch. 

Харизматичний Денис Онікієнко, Національний тренер компанії АСБІС-Україна 

розповів про засоби сучасної комунікації. 

 Наприкінці першої сесії Володимир Гук, менеджер з розвитку 

продукції ELKO Ukraine підняв тему про розумні міста, а саме як  проходить  процес 

цифровізації міст в Україні. 
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В перерві слухачі мали змогу ознайомитись з новими продуктами та послугами, які 

були представлені у виставковій зоні партнерами заходу. Виставка форуму BIT була 

найбільш цікава та змістовна за останні декілька років. Багато сучасного обладнання 

та рішень представили наступні партнери форуму:  Huawei Ukraine, АСБІС-Україна 

(рішення Prestigio, Intel, Logitechб Apple), РОМСАТ (рішення TEKTELIC, ITC, Magos, 

Aqara, Bosch), Ucloud, TECHSVIT ( Sennheiser, Zoom) 

 

 

        
 

 

Друга сесія розпочалась з інтерв’ю  Івана Божко, керівника ІТ-департаменту 

компанії «ЩЕДРО». Компанія одна з найвідоміших на ринку харчової промисловості 

в Україні. Іван  майже 2,5 роки є CIO ТМ Щедро. Що змінилось в підходах до роботи 

за цей час?Чи змінилися плани компанії з розвитку ІТ за 2020 і за 2021 роки? Які 

зміни в ІТ-інфраструктурі (як "залізної" так і "програмної") були найбільш корисними 

і найбільш складними за цей час, чи залишиться  ІТ-зміни в колишньому вигляді після 

зниження "градуса" пандемії в Україні,  чи були зміни у команді, які взаємини між 

співробітниками. Про все це шлось в інтерв’ю  CIO компанії «Щедро» 
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Анна Гаєвська, менеджер проектів розвитку, РОМСАТ продовжида другу сесію, 

розповіддю про те, як можно економити  за допомогою IoT. 

 

Які є  рішення для мобільних відео конференцій  пролунало в доповіді  Дениса 

Ахмадєєва, технічного директора Techsvit. 

Антон Єжов, керівник напрямку систем звуку компанії РОМСАТ, розповів про IP 

системи гучномовного зв'язку та оповіщення. 

       

            
 

Закінчив конференційну програму експерт з кібербезпеки, CEO Security Services 

Group, Юрій Мелащенко. Спікер поділився інформацією про те, як правильно 

побудувати системи захисту персональних даних від кіберзагроз. 

 

Завершився захід розіграшем призів від партнерів та організаторів. 

Фотозвіт заходу можна переглянути за посиланням: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ICTForums&set=a.3899772113411469 

 
Організатор: CIS Events Group Ukraine. Міжнародне маркетингова агенція CIS Events Group Ukraine 

(www.ukraine.ciseventsgroup.com) фокусується на ІКТ-ринку. Основний напрямок діяльності: проведення заходів від 

великих форумів до навчальних семінарів. Агентція надає послуги: call-center, збір та обробка лідів, маркетингові та 

аналітичні дослідження. 

 

Контактна особа: Світлана Платонова, sales director, Conference producer CIS Events Group Ukraine 

splatonova@ciseventsgroup.com 
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