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 BIT-2021 у місті Лева! 

 

3 червня після дворічної перерви у Львові пройшов BIT-2021. Форум відбувся  в 

Premier Hotel Dnister. Також подія проходила в онлайн форматі та транслювалася на 

каналі YouTube: (https://www.youtube.com/watch?v=_t-T492q3ow– запис заходу). 

Захід розпочався  з інтерв’ю Олени Гунько, начальниці управління інформаційних 

технологій департаменту розвитку Львівської міської ради. Пані Олена розповіла про 

стан  цифровізації у Львові. 

 

   
        

Програму продовжив Борис Борисов, заступник директора українського хмарного 

провайдера Ucloud. У своєму виступі Борис поділився досвідом роботи команди в 

період карантину. 

 

   
 

Продовжив програму Роман Осадчий,  менеджер з рішень компанії Huawei, який 

докладно розповів про важливість інфраструктури для процесу цифровізації. 
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Про сучасні засоби комунікації   розповів Денис Онікієнко, національний тренер, 

АСБІС-Україна. 

Як краще охороняти   периметр? Начальник проектного відділу систем безпеки 

компанії РОМСАТ, Олександр Розвадовський познайомив слухачів з рішеннями 

Magos. 

   
 

Цифрова економіка – один з основних векторів розвитку української економіки 

протягом наступних 10 років.  

У зв'язку з цим, в Україні спостерігається зростання будівництва ЦОД.  

На тлі цього дуже актуальною и доречною була доповідь  Юрія Миця , провідного 

інженера по комплексним рішенням ЦОД компанії IQtrading, який представив 

рішення під «ключ» від Legrand. 

    
 

Олександр Борсукевич, Business Development Manager CEE компанії Techsvit,  

розповів,  як виграти в гонці за якість відеотрансляції без повної модернізації у 

важкий час пандемії та економічної кризи. 

 

   
        

З розвитком  розумних та безпечних міст постає питання відеоспостереження. 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
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Про рішення від провідного виробника в  світі компанії Bosch, розповів Олександр 

Статишнюк, менеджер з розвитку департаменту Систем безпеки Bosch. 

Не має сенсу представляти відому та легендарну продукцію компанії Apple. Олексій 

Гребенєв, керівник напрямку Apple  компанії Asbis докладно розповів львів’янам про 

переваги при виборі цієї продукції для бізнесу. 

 

   
 

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 (рішення Sennheiser, Zoom, Dell), IQ trading 

(рішення Legrand, AEM, Premium Line Systems Gmbh,  Raritan, Minkels). 

Друга сесія за традицією розпочалась рубрикою «Будні IT- директора». Цього разу 

досвідом  поділився CIO передової та сучасної компанії « Володимир-Волинська 

Птахофабрика» - Володимир Мельник. 

Володимир докладно розповів як і які передові технології впровадила компанія, щоб 

бути конкурентно спроможною на агро ринку України і випускати  якісну продукцію,  

а саме вирощувати м'ясо птиці не використовуючи антибіотики. 

 

   
            

Актуальна тема:  «IP системи гучномовного зв'язку та оповіщення» пролунала від  

Антона Єжова, керівника напрямку систем звуку, РОМСАТ . 

Вдруге на форумах BIT-2021 ІТ-спільноті був  представлен новий тестер від компанії 

AEM. 

На теренах України  бренд  AEM поки що мало відомий.  Олександр Дідик, бренд-

менеджер із систем електроживлення  IQ Trading  докладно розповів про переваги  

сертифікації комп’ютерних мереж цим тестером. 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/


 

                                                                  © Інформаційно-маркетингове агентство CIS Events Group Ukraine 

       

 

 

 

       

   
 

 

Сергій Рашевський, керівник проєктів, РОМСАТ  зупинився на важливості IoT в 

сучасному місті,  та можливості економити за допомогою сучасної технології. 

Тему розумного міста продовжив Володимир Гук, менеджер з розвитку продукції, 

ELKO Ukraine. 

 

   
 

 

Закінчив конференційну програму експерт з кібербезпеки, CEO Security Services 

Group, Юрій Мелащенко. Спікер доповідав в онлайні  з аеропорту міста Дубаї. 

Юрій поділився останніми новинами з виставки  “Gulf Information Technology 

Exhibition 2020” (“GITEX – 2020”). 

   
 

Завершився захід розіграшем призів від партнерів та організаторів. 

https://ukraine.ciseventsgroup.com/
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Фотозвіт заходу можна переглянути за посиланням: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ICTForums&set=a.3914313508623996 

 
Організатор: CIS Events Group Ukraine. Міжнародна 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 

+38 096 937 01 97 
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