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Лист № 26/02/20 від 26.02.2020 р.

Керівникам ЗВО України

Запрошення на участь у студентському кейс-чемпіонаті
від 
компанії СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА – Farmi AppChallenge

Кейс-спільнота CASERS, як завжди, працює над підготовкою нових викликів
для студентів і продовжує інформувати провідні ЗВО та викладачів-новаторів України
про можливості для практичної освіти від представників бізнесу.
Запрошуємо ваших студентів та викладачів взяти участь у студентському
кейс-чемпіонатівід компанії СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА – Farmi AppChallenge.
Проект буде цікавий для студентів спеціальностей Агрономія, Маркетинг,
Економіка та інші.
Компанія Soufflet Agro Ukraine розробила мобільний додаток для агросфери,
планує запустити його на Українському ринку і запрошує студентів долучитися до
цього процесу.
Основними завданнями кейсу будуть: маркетингова стратегія, пошук клієнтів,
формування нових звичок у наявних — це ще не повний перелік реальних викликів, у

яких можеш спробувати свої сили!
Учасників чемпіонату чекають круті бонуси та подарунки:
— кожна команда зможе обрати ментора для індивідуальної роботи;
— команди, що посядуть 2 і 3 місце, зустрінуться з ТОП-менеджерами компанії
Soufflet Agro Ukraine за ланчем;
— команду переможців чекає подорож до Франції

➔
➔
➔
➔
➔

Для викладачів та вашого навчального закладу кейс-чемпіонат — це можливість:
поглибити співпрацю з компанією Soufflet Agro Ukraine;
обмінятись досвідом зі спеціалістами компанії;
актуалізувати дані про сучасний стан аграрного бізнесу;
можливість зібрати команду студентів, привести її до перемоги;
додати інтерактив у навчальний процес та створити додаткову мотивацію для студентів.

➔
➔
➔
➔

Що отримають учасники?
досвід вирішення реальної бізнес-задачі;
можливість застосувати здобуті у ЗВО знання на практиці;
особиста робота з менторами – представниками банку;
можливість спілкування та консультації зі спеціалістом компанії під час вебінару та у

кабінеті кейсу (у розділі «Запитання та відповіді»);
➔
можливість на реальному проекті розвинути свої hard-skills та soft-skills;
➔
учасники отримають подарунки від компанії, а команда переможець – поїде у освітню
подорож до Парижа.
Умови участі:
1. Брати участь можна командою у складі 1 – 4 осіб.
2. Брати участь можуть студенти та випускники 2018-2020 років.

Графік Чемпіонату:

18 лютого

Реєструйтеся, створюйте команди, завантажуйте завдання і

Відкриття реєстрації

починайте вирішення.
Завантажте опис вашої ідеї вирішення кейсу всередині
кабінету кейсу та заповніть форму для вибору ментора за
посиланнямhttp://bit.ly/mentor_Farmi

05 березня

Прийом

заявок

на

15 квітня

менторські консультації

У відповідь ви отримаєте фідбек та свого наставника для
доопрацювання рішення.
УВАГА! Ви отримаєте ментора протягом 5 днів. Тобто чим
раніше ви завантажите ідею та заповните форму, тим більше
зможете з ним попрацювати

😉

05 березня
30 квітня

Робота над кейсом

05 березня

Вебінар

30 квітня

Дедлайн подачі рішень

01 травня
14 травня
15 травня

Перевірка рішень

Оголошення фіналістів

Робота над завдання кейсу, консультації з менторами

Досвідчені спеціалісти компанії дадуть поради щодо
вирішення кейсового завдання, а також відповіді на всі ваші
запитання (онлайн трансляція + запис для тих, хто не мав
змоги долучитися в онлайні).

Завантажте ваше фінальне рішення у розділі «Подати
рішення»

Суддівська колегія перевірить ваші рішення та визначить
ТОП-5 команд, які будуть запрошені на фінал у Київ
Будуть опубліковані ТОП-5 команд, які проходять до фіналу
Фіналісти презентують свої рішення в офісі компанії у м.
Київ. (Учасникам з інших міст покриваються витрати на
проїзд)

26 травня

Фінал

*– дата фіналу може бути перенесена на 1-2 тижні, відповідно
до присутності в цей день в Україні всіх членів журі, що
будуть проводити оцінку рішень.

Деталі можна знайти за посиланнями:
Головна сторінка конкурсу: http://bit.ly/32lwTgt
Подія у facebook:https://www.facebook.com/events/209280483598817/
Як зареєструватись?
Крок 1. 
Зареєструвати себе та учасників команди на платформі casers.org.
Крок 2.Переглянути кейсове завдання у розділі «Кейс. Повний опис» та обрати варіант для
вирішення.
Крок 3. 
З
5 березня обрати ментора для консультації. Реєстрація за посиланням:
http://bit.ly/mentor_Farmi
Контакти організаторів:
Email: 
support@casers.org. Telegram | Viber | Vodafone: +38 (050) 056 27 70

Довідка:

Soufflet - французька агропродовольча Група міжнародного масштабу. Вона працює в секторі ячменю,
пшениці, рису та зернових бобів та підтримує виноградарів.
Як провідний покупець зернових у фермерів в Європі, вона працює на міжнародних ринках через свою
дочірню компанію Soufflet Négoce.
У секторі ячменю вона є ключовим гравцем на світовому ринку солоду в Європі, Азії, Південній Америці та
Африці.
У галузі пшениці Група Soufflet є одним з провідних млинів Європи та знавцем сумішей інгредієнтів. Вона
також розробляє та виробляє ферменти та дріжджі та є головним гравцем харчової промисловості Франції та
Португалії, а також активно працює в галузі швидкого харчування.
Група Soufflet інвестує в дослідження та інновації для підвищення цінності сільськогосподарських ресурсів,
використовуючи підхід сталого розвитку.
На підприємствах Групи Soufflet працюють 6 943 людини в 19 країнах світу.
Soufflet Agriculture входить до складу Групи Soufflet. Soufflet Agriculture є провідним приватним покупцем
зерна в Європі. Soufflet Agriculture присутня у основних регіонах польових культур Франції, а також Європи та
СНД, компанія здійснює управління збиранням, зберіганням та збутом сільськогосподарської продукції, а
також бере участь у розподілі сільськогосподарських поставок. Soufflet Agriculture підтримує фермерів у
їхньому зростанні за допомогою персоналізованих агрономічних порад, технологічного нагляду та
інноваційних рішень, призначених для задоволення потреб агропродовольчого сектору та галузей. Компанія
підтримує тісні зв’язки зі своїми клієнтами, де б вона не працювала.
Soufflet Agro Ukraine є дочірнім підприємством Soufflet Agriculture і працює в Україні вже більше 13 років.
Окрім дистриб’юторської діяльності, зернотрейдингу, український підрозділ має також потужності для
переробки. Компанія Soufflet Agro Ukraine працює, надаючи сільськогосподарським виробникам повний
комплекс послуг з виробництва рослинної продукції. Компанія прагне до поглиблення співпраці з
сільгоспвиробниками в усіх регіонах України, вивчення їх потреб та актуальних викликів. Метою Soufflet Agro
Ukraine є надання якісного агрономічного супроводу та побудова довгострокових партнерських відносин з
сільськогосподарськими підприємствами України.

CASERS
Конкурс розміщено на web-платформі для взаємодії навчальних закладів та бізнесу CASERS.org
, що
реалізується за сприяння Міністерства освіти та науки України. Використання реальних кейсів від бізнесу
в освітніх програмах ЗВО рекомендовано Інститутом модернізації змісту освіти МОН України.
Відповідно до ст.54 Закону «Про освіту», викладачі ЗВО можуть використовувати реальні кейси у своїх
освітніх програмах для поглиблення співпраці з бізнесом та органами влади та коригувати свої програми
відповідно до потреб ринку. Кейс може бути включено викладачем до навчальної програми замість
реферату/курсової чи іншої самостійної роботи, або розглянуто зі студентами на практичних та/чи
семінарських заняттях.
Офіційний сайтwww.casers.org. Електронна пошта для зв'язку support@casers.org
Контакти для зв’язку Telegram | Viber: +38 (050) 056 27 70

Додаток 1. Умови проведення конкурсу

Кейс-чемпіонат
від СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА – Farmi AppChallenge
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
1. Організатори конкурсу: СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА– надає сільськогосподарським виробникам
повний комплекс послуг з виробництва рослинної продукції. Метою Soufflet Agro Ukraine є надання
якісного агрономічного супроводу та побудова довгострокових партнерських відносин з
сільськогосподарськими підприємствами України.
2. Офіційна web-сторінка конкурсу представлена на web-порталі для вирішення кейсів casers.org за
посиланням: http://bit.ly/32lwTgt
3. Брати участь у конкурсі можуть студенти ЗВО України випускники 2018-2020 років. 
рр. за
напрямками підготовки: Агрономія, Сільське господарство, Агро технології, Цифоровий маркетинг,
Міжнародна економіка, та інші.
4. Брати участь можна індивідуально або у команді до 4 людей.
5. Викладач від ЗВО може виступати у ролі куратора команди.
6. Головний приз чемпіонату – вікенд у Парижі.
7. Дедлайн подачі рішень: 30 квітня 2020, 23:59. Рішення, надіслані після дедлайну, до розгляду у
конкурсі не приймаються. Повний графік проведення конкурсу опублікований на сторінці кейсу на
сайті casers.org. Організатори зберігають за собою право у разі необхідності змінювати графік
проведення конкурсу, повідомляючи про це учасників за допомогою сповіщення на платформі
сasers.org.
8. Конкурс проходить по всій Україні.
9. Команди-фіналісти будуть запрошені на фінал конкурсу у м. Київ для презентації свого фінального
рішення суддівській колегії конкурсу. Організатори відшкодовують витрати на проїзд для учасників
команди та кураторів від ЗВО з інших областей.
10. Фіналісти отримають сертифікати, які підтверджують участь у конкурсі.
11. Учасники мають можливість впродовж усього періоду вирішення кейсу робити запити на додаткову
інформацію та ставити запитання представникам компанії. Здійснення запиту можливе у кабінеті
кейсу в розділі «Запитання та відповіді» на сайті casers.org.
12. Учасники «Кейс-чемпіонату Farmi AppChallenge» добровільно дозволяють використовувати
результати своєї роботи над кейсом організаторам конкурсу (авторські права на роботу належать
учасникам). Організатори залишають за собою право використовувати ідеї та пропозиції учасників
надалі у своїй роботі.
13. У випадках, коли учасники-фіналісти не виходять на зв’язок з організаторами, їхні результати
анулюються.

14. Організатори конкурсу мають право виключити з переліку учасників команди, які не відповідають
вимогам конкурсу.
15. Організатори залишають за собою право змінювати призовий фонд конкурсу.
16. Організатори зобов’язуються в повному обсязі надавати учасникам інформацію стосовно конкурсу
через основну сторінку конкурсу http://bit.ly/32lwTgt

З організаційних питань звертайтеся до служби підтримки CASERS:
Vodafone: Telegram/Viber: +38 (050) 056 27 70
Email: support@casers.org

