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Звернення: Емі Ніл, віце-президент глобальної програми підтримки стартапів Mastercard ‘Start Path’
Панельна дискусія: Глобальне фінансове майбутнє і внесок України
Сьогодні стартапи створюють майбутнє фінансових послуг, однак традиційні фінансові інституції
продовжують бути фундаментом фінансового ринку. Як побудувати співпрацю між банками та новими
гравцями заради розвитку бізнесу та кращого обслуговування клієнтів? Якими мають бути регуляторні
практики у розвитку екосистеми фінтеху та яким є найкращий світовий досвід? Такими є ключові питання
першої панельної дискусії, на якій ми також підіб’ємо підсумки інкубаційної програми FINTECH MASTER.
Серед учасників: представники Національного Банку України, Mastercard, 1991 Open Data Incubator, USAID,
ЄБРР, AEQUO.
Elevator pitch, Частина І: Представлення проектів від учасників програми FINTECH MASTER
AlfaProtection, bNesis, YouScore, Go To-U, InCust
Кава-пауза
Elevator pitch, Частина II: Представлення проектів від учасників програми FINTECH MASTER
MO cash, PayCore.io, SkyService Fin, Sureberry
Кіноут-виступ: Як «цифрова людина» змінює майбутнє фінансів
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Кріс Скіннер (Chris Skinner), один із найавторитетніших світових експертів з питань фінансових трендів,
письменник, спікер, аналітик і коментатор із цифрового банкінгу та фінтеху. Автор бестселерів Digital Bank
та ValueWeb.
Ми живемо у світі трьох потоків – Західного Світу, Азійського та Південної півкулі – де розвинені економіки
минулого століття стали традиційними економіками сьогодні. Торгівля Південь-Південь обіцяє стати
найбільш зростаючим ринком, а такі країни як Китай чи Колумбія вже сьогодні переосмислили поняття
грошей за допомогою інтернету. Як наслідок, найбільш інноваційні ідеї у фінансах походять не з Європи чи
Америки, а з Азії, Латинської Америки чи Африки, на південь від Сахари. Чи будуть ці інновації домінувати
протягом наступного десятиріччя, і які винаходи на зразок блокчейну чи штучного інтелекту з’являться на
нових ринках? Які банки переможуть в «інноваційних перегонах», за якими фінтех-стартапами варто
слідкувати та як розпізнати, що саме вам потрібно, щоби отримати переваги від наступного покоління
фінансових сервісів? Відповіді на ці запитання – у презентації Кріса Скіннера.
Панельна дискусія: Що первинне: гроші чи ідеї? Або як інвестору та стартапу знайти одне одного
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Хто готовий інвестувати у фінтех-стартапи? Чи існує внутрішній ринок інноваційних технологічних ідей в
Україні? Який основний чинник розвитку стартап-економіки в Україні: інноваційні ідеї чи інвестиційне
середовище? Які ідеї вже отримали підтримку інвесторів та за рахунок чого стали успішними? Як стартапу
знайти свого інвестора та побудувати win-win співпрацю? Такими є питання другої панельної дискусії, серед
її учасників – представники успішних стартапів, інвестори, UVCA, UAPAY та інші експерти ринку.
Експрес-воркшоп: Як ми наближаємось до майбутнього та створюємо інновації. Вступ до дизайнмислення
Нетворкінг

