Група Провіденс
Надає
повний
спектр
представницьких послуг для міжнародних компаній;
Надає підтримку бізнесу за допомогою E-Commerce, IT Solutions, маркетингу, аналітики, Public Relations;
Д іє на р инка х Ка на ди, СШ А ,
України, Росії, Казахстану, Молдови,
Індії та Колумбії;
Є корпоративним членом
Aerospace Association of
Industries Canada;
Є корпоративним членом
Prospectors and Developers
Association of Canada;
Офіційно внесена до реєстру
лобістських установ на
федеральному й провінційному рівнях
у Канаді.
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Providence Group

Aerospace Canada

Група Провіденс — канадська
компанія, яка володіє торговими й
бізнесовими процесами та сприяє
українським
промисловим
компаніям увійти на ринок Канади.

Mining Canada
Канада — одна з найбільших
гірничодобувних країн у світі.
$42 млрд. або 5% ВВП Канади.
Понад 800 діючих шахт.

Розвинута мережа контактів серед
професійних кіл, знання законодавства
й тендерної процедури, розуміння
західного менталітету ведення
бізнесу, дозволяє Провіденсу фахово
відстоювати інтереси своїх клієнтів.
Група Провіденс організовує зустрічі
на державному рівні, В2В, форуми,
виведення компаній на біржу TMX
(IPO), надає консультації та постійну
підтримку українським клієнтам.

1-е місце у світі з видобутку калію,
урану, у п'ятірці країн з видобутку нікелю,
діамантів, алюмінію, цинку….

Канада посідає 5-е місце у світі за обсягом аерокосмічної промисловості.
Галузь генерує $42 млрд. в рік.
2-ге місце в загальній економіці Канади.

Нові
родовища,
ІТ
техноло гії,
якісне обладнання та наукові дослідження прогнозують стрімкий ріст галузі.
70%
усіх
інвестицій
у
світову
гірничодобувну
галузь
залучаються на біржі ТМХ у Торонто.

1-е місце в стратегічному виробництві.
1-е місце в зростанні продуктивності.
Провідний сектор економіки, що вкладає в
розвиток і дослідження близько $2 млрд.
щорічно.
Виробництво: бізнес Jets, пасажирські
літаки, гелікоптери, двигуни, шасі,
космічне обладнання, навчальні тренажери, бортові системи контролю польотів,
цифрові революційні прибори...
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