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Девід Геддес у �995 р. почав співпрацювати з Fleishman-Hillard, про-
відною PR-організацією в світі, яка надавала дослідницькі та консалтин-
гові послуги з питань комунікаційних стратегій і тактик, корпоративного 
позиціонування, брендингу, маркетингу, розробки нових видів продукції 
та проблемного менеджменту.

Він займався розробкою програм із дослідження, впровадження та 
вимірювання результатів комунікаційних програм. 

Девід Геддес має 25-літній досвід у сфері комунікацій, досліджень та 
консалтингу у сфері корпоративної репутації, корпоративного брендин-
гу, технологій, фінансових послуг і відносин з інвесторами.

Сьогодні його клієнтами є такі компанії як AT&T, Visa, Motorola, Avaya, 
Tata Consultancy і Roche.

Він також співпрацював із Wal-Mart, Dell Computer, Imation, Nortel 
Networks, JD Edwards, Emerson, Caterpillar та ін. 

Працюючи в компанії Wal-Mart, Девід Геддес керував найбільшою 
програмою з управління репутації в США і Європі, розробленою для ви-
значення репутаційних недоліків та їх потенційного негативного впливу 
на розвиток комунікацій.

Девід Геддес використовує інформацію про ринок, щоб давати 
клієнтам стратегічні і тактичні рекомендації у сфері корпоративного по-
зиціонування і позиціонування бренду, конкурентного аналізу ринку, ко-
мунікаційного планування, розробки і вдосконалення продукції.

До того, як приєднатися до Fleishman-Hillard, Девід Геддес керував 
дослідженнями офісу Elrick&Lavidge в Канзасі, а також працював дирек-
тором з досліджень в компанії Sprint. 

Працюючи в компанії Sprint, він зосередився на нових телеко-
мунікаційних продуктах і послугах, передовому телекомунікаційному об-
ладнанні та порівняльному аналізі. Він відіграв ключову роль у розробці 
програм вимірювання споживчої задоволеності для декількох підрозділів 
Sprint, а також забезпечував консалтингові послуги щодо загального 
управління якістю.

Девід Геддес отримав ступінь магістра в Гарварді, MBA   в Канзасько-
му університеті і докторську ступінь   в Пенсільванському університеті.

Девід Геддес (David S. Geddes),  
Ph. D., старший віце-президент  та  партнер  
Fleishman-Hillard/St. Louis, США
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Тоні Аперіа має 20-літний досвід в області корпоративного менедж-
менту і брендингу.

Він створив академічну мережу Nordic Brand Academy, яка об’єднала 
скандинавські наукові та ділові кола і пропонує клієнтам свої напрацю-
вання в області управління брендом.

Місія Nordic Brand Academy – створення провідного європейського 
дослідницького центру з питань лідерства бренду.

Тоні Аперіа є автором декількох книг із брендингу та викладає в 
провідних університетах Скандинавії та Китаю. 

Тоні Аперіа отримав докторську ступінь в Бізнес-школі Університету 
Стокгольма.

У даний час він є візитинг-професором Міжнародної бізнес-школи в 
Швеції.

Тоні Аперіа працював бренд-менеджером, консультантом із директ-
маркетингу та бренд-менеджменту, менеджером з продажу в Європі та 
Азії.

Він співпрацював із такими відомими компаніями як  Arla, The Coca-Cola 
Company, Tetra Pak (в Пакістані та Кореї), Nordea, SEB and Swedbank, 
Vattenfall Він також є управляючим партнером Nordic Brand Academy  
(www.nordicbrandacademy.com).

Із 2003 року Тоні Аперіа відповідає за діяльність Reputation Institute в 
Швеції.

У 2008 році Nordic Brand Academy відзначає своє 5-річчя. Починаю-
чи із 2003 року Nordic Brand Academy залучила близько 50 експертів до 
співпраці, серед яких Тім Амблер, Джон Болмер, Чарльз Фомбрун, Кевін 
Келлер, Ларі Персі, Кіз ван Ріль та ін.

Членами Академії стали такі компанії як Apoteket, Cloetta Fazer, The 
Coca-Cola Company, Folksam, Nordea, Pfizer, Posten, SEB, Swedbank, 
Vattenfall та ін.

Тоні Аперіа виступає із доповідями та семінарами з бренд-менедж-
менту не тільки у Швеції та Скандинавії, а й у Бельгії, Великобританії, Ес-
тонії, Фінляндії, Польщі, США, Пакистані, Південній Кореї, Китаї та Гон-
конзі.

Тоні Аперіа (Tony Aperia),  
керуючий директор Reputation  
Institute Sweden; президент  
Nordic Brand Academy, Швеція
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Епамінондас Короніс – спеціаліст у галузі антикризового менеджмен-
ту та управління відносинами з медіа.

Професійний досвід:
• Афінський університет економіки та бізнесу, факультет бізнес 

адміністрування та організації;
• Фармацевтична компанія PROEL, старший фінансовий менеджер, 

член виконавчої ради;
• Thesis Business Consulting Ltd, старший консультант, проектний ме-

неджер у відділі комунікацій та кризового менеджменту;
• Середземноморський університет, академічний директор магістра-

тури, голова програм MBA.

Викладацький досвід:
• Афінський університет економіки та бізнесу;
• Національний технічний університет Афін;
• Warwick Business School;
• Hellenic Management Centre, консультант із кризового менеджменту 

(внутрішні семінари для компаній з кризового менеджменту та ко-
мунікацій, семінари з організаційної психології, кризового менедж-
менту та медіа);

• Середземноморський університет.

Науково-дослідницька робота:
• Статті в бізнес-виданнях;
• Участь у ролі спікера на багатьох міжнародних конференціях.

Проектний досвід:
• Участь в IT-проектах (Афінський університет економіки та бізнесу);
• Участь в проектах з управління знаннями (Національний технічний 

університет Афін);
• В даний момент працює проектним менеджером Thesis Business 

Consulting Ltd.

Епамінондас Короніс  
(Epaminondas Koronis), 
співробітник Warwick Business School, 
Великобританія, старший проджект-менеджер 
Thesis Business Consulting Ltd, Греція
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Йон Ааронс вже понад 20 років консультує клієнтів у всіх сферах і на всіх міжна-
родних ринках щодо питань корпоративних і фінансових комунікацій.

Він вперше відвідав Радянський Союз у �985 і відіграв ключову роль у встанов-
ленні успішної діяльності компанії FD на території СНД.

Сьогодні Йон Ааронс відповідає за розвиток бізнесу компанії у країнах зі швид-
ким росту економіки, включаючи і Україну.

Він також був Президентом Чартерного інституту Public Relations у 2002 році. 

Компанія FD International – одна із найвизначніших консалтингових компаній у 
сфері комунікацій FD International налічує більше 650 співробітників та 900 клієнтів 
по всьому світу. Центральні офіси знаходяться у Лондоні та Нью-Йорку. Існує та-
кож розгалужена мережа місцевих представництв в Бахрейні, Пекіні, Боготі, Бос-
тоні, Брюсселі, Кейптауні, Чикаго, Дубліні, Франкфурті, Гонконзі, Йоганнесбурзі, 
Лос-Анджелесі, Манчестері, Москві, Парижі, Сан-Франциско, Шанхаї, Сінгапурі, 
Сіднеї і Вашингтоні.

Маючи за плечима 20-літню історію консультування клієнтів як в приватному, 
так і суспільному секторі, послуги компанії включають такі сфери як фінансовий 
PR, комунікації ринку капіталу, відносини із громадськістю, кризовий менедж-
мент, корпоративні комунікації та комунікації В2В і В2С.

FD є лідером ринку консультування з M&A.
У 2004 році компанія FD прийняла стратегічне рішення вийти на ринок СНД і по-

чати просування своїх послуг до російських, українських та казахстанських ком-
паній. 

Послужний список клієнтів FD в країнах СНД включає такі компанії як «Русал», 
«ВимпелКом», «Укрпродукт», «Альтімр», «Інтерпайп», «Новоліпецький мета-
лургійний комбінат», «Халик-банк», AFI Development, «Вімм-Білль-Данн», «XXI 
Століття», «Інтегра», Mirland, CAToil, Alliance Bank, MICEX, ENRC, Synergy та «Ми-
ронівський хлібопродукт».

Зокрема, компанія FD консультувала �6 нещодавніх виходів компаній регіону 
на IPO, включаючи успішне розміщення акцій на біржах Лондону, Франкфурту і 
Москви. Жодна інша PR-компанія не може похизуватися таким послужним спи-
ском.

Крім головних офісів в Лондоні, Москві, Парижі, Франкфурті та Брюсселі ком-
панія FD має мережу філіалів в усіх ключових ринках світу. Наприклад, в Україні 
партнером FD виступає Комунікаційна група PRT. В Польщі – NBS Public Relations 
тощо.

Йон Ааронс (Jon Aarons),  
керуючий директор
FD International (Financial Dynamics), 
Великобританія
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Леонард Понзі займається розробкою досліджень, 

аналізом та консультуванням спільно із командою 

спеціалістів із дослідницької методології й аналізу.

Він має �5-річний досвід роботи у сфері якісних та 

аналітичних досліджень у різноманітних галузях індустрії.

До того як приєднатися до Reputation Institute, Леонард 

Понзі три роки працював у компанії GfK на посаді директо-

ра із досліджень, управляючи питаннями: 

• підвищення задоволеності та лояльності споживачів; 

• виходу на нові ринки;

• розробки нових видів продукції;

• консультування у сфері конкурентного аналізу.

Леонард Понзі має досвід викладацької діяльності в New 

York University, Baruch College та Pace University, де він вик-

ладав курси з маркетингу та маркетингових досліджень.

Леонард Понзі виступає у ролі спікера на різноманітних 

конференціях та має у своєму активі публікації на теми, 

пов’язані з маркетингом та статистикою.

Леонард Понзі володіє магістерським та докторським 

ступенем.

Леонард Понзі  
(Leonard J Ponzi), 
 керуючий директор Marketing  
Science Group , Reputation Institute  
(International), США
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Компанія Mark Weiner Consulting, LLC заснована в 2008 році і пропонує різно-
манітні дослідницькі послуги для агентств і відділів з корпоративних комунікацій 
компаній.

До того, як Марк Вайнер створив свою компанію, він обіймав посаду директора 
з досліджень організації Ketchum’s SVP, де керував командою із 25 аналітиків та 
проводив дослідження в різних країнах світу. В цій діяльності він був визнаний 
новатором та діючою силою бізнесу.

Марк Вайнер протягом �3 років виконував обов’язки генерального директора 
компанії Delahaye, однієї з найпрестижніших дослідницьких PR-компаній.

За період його роботи в Delahaye компанія здобула високе визнання світової 
PR-спільноти за досягнення в проведенні досліджень, а також стала однією з 
найбільших дослідницьких PR-компаній у світі.

Марк Вайнер був співробітником таких видань як IABC’s Communication World, 
PRSA’s Tactics and The Strategist, PR Week і the Daily ‘Dog. Він також був членом 
редакційної колегії двох видань: The Strategist і PR News.

Марк Вайнер постійно виступає у ролі доповідача з таких тем, як «Повернен-
ня маркетингових інвестицій», «PR», «Корпоративна репутація» та «Маркетингові 
комунікації» на міжнародних та національних конференціях, які підтримуються 
Асоціацією Національних рекламодавців (Association of National Advertisers), Аме-
риканською асоціацією маркетингу (American Marketing Association), Інститутом 
PR (Institute for Public Relations), IABC, PRSA. 

Він також виступає спікером в різних країнах світу – від Словенії до Бразилії.
Марк Вайнер є членом Міжнародної асоціації бізнес-комунікаторів (International 

Association of Business Communicators – IABC), PR-спільноти Америки (Public 
Relations Society of America), а також Інституту PR (Institute for Public Relations).

Він має досвід роботи із 60 компаніями із списку Fortune �00
Клієнти Марка Вайнера – це такі компанії як Procter & Gamble, AT&T, Merck, GE 

і Accenture.
Марк Вайнер був удостоєний нагород за дослідження від PR Week, PRSA, CIPRA 

і SABRE.
У 2005 році PR News назвали Марка одним із кращих «PR-дослідників року».
Його книга «Дайте волю силі PR: нестандартне керівництво з маркетингу і ко-

мунікацій», яка була опублікована в 2006 році, і до сьогодні залишається бестсе-
лером серед книг з практики PR.

Марк Вайнер (Mark Weiner),  
бізнес-консультант, президент  
Delahaye Medialink; генеральний директор  
Mark Weiner Consulting LLC, США
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Михайло Крикунов є також проректором з зовнішніх зв’язків Московсь-

кої Бізнес Школи, к. т. н., доцентом, головою ради Української асоціації 

розвитку менеджменту та бізнес-освіти, директором з розвитку консал-

тингової компанії Українська Торгова Гільдія. 

Михайло Крикунов має досвід більш ніж п’ятнадцятирічного викладан-

ня, досліджень, бізнес-консультування та проведення семінарів в сфері 

маркетингу, менеджменту для низки приватних, державних та громадсь-

ких організацій. 

Михайло Крикунов приймав участь в проектах з реструктуризації 

та організаційного розвитку, вдосконалення системи стратегічного 

управління, реалізації організаційних змін, корпоративного навчання 

великих бізнес-структур.

Михайло Крикунов також має великий досвід адміністративної робо-

ти в сфері бізнес-освіти. До 2004 року він був проректором/ректором 

державного інституту підприємництва «Стратегія», до 2006 року – пре-

зидентом та академічним віце-президентом Міжнародного інституту 

бізнесу (Київ).

Випускник Чартерного інституту маркетингу (Великобританія).

Візитинг-професор університету Нью-Брансвік (Канада).

Науковий співробітник Міжнародної ради економічного розвитку 

(IEDC, Вашингтон, США).

Член Британської спільноти маркетингових досліджень.

Спеціалізується на проблемах стратегічного розвитку організацій, 

маркетинговому менеджменті, методиці та організації маркетингових 

досліджень, оцінюванні задоволеності споживачів, маркетингових ко-

мунікаціях, зв’язках з громадськістю, економічному розвитку міст та 

регіонів. 

Виступає з доповідями на професійних форумах та конференціях з 

питань бізнес-менеджменту та маркетингу.

Автор більш ніж 50 наукових робіт.

Михайло Крикунов, 
радник з академічних питань  
Reputation Capital Ukraine
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Професор Клаус-Пітер Відман викладає в Гановерському університеті, Інституті 
бізнес-досліджень на кафедрі бізнес-економіки і маркетингу з �994 року.

Він також викладав бізнес, філософію і соціологію в Штутгардському університеті та 
університеті Манхайму (там він і одержав ступінь MBA).

Крім університетської діяльності К.-П. Відман має багаторічний досвід консультанта з 
менеджменту.

На початку �980-х він заснував і очолив Інститут менеджменту підприємств і суспільно 
зорієнтованого маркетингу (Institut für strategische Unternehmensführung und gesellschaf
tsorientiertes Marketing – ISUMA).

Клаус-Пітер Відман також веде активну діяльність у таких сферах як:
1) Бізнес-практика:

• академічний директор Інституту стратегії і маркетингу, Гановер; 
• голова академічної консультативної ради ISUMA GmbH, Манхайм; 
• член наглядової ради WOB MarketingKommunikations AG, Фірнхайм; 
• спікер Центру управління енергетикою (Center of energy management), Гановер 

(CEM); 
• голова Інституту медіа та комунікаційного менеджменту (Medien und Kommunikations-

Management – IMKM); 
• представник Центру маркетингу і менеджменту фінансових послуг (Center for 

Financial Services Marketing & Management – CFM).
2) На міжнародному рівні:

• візитинг-професор в Henley School of Management, Великобританія; 
• член регіонального комітету Американської торгової палати, Франкфурт; 
• член редакційної колегії міжнародного журналу Corporate Reputation Review; 
• член Reputation Institute (директор представництва RI в Німеччині);
• член Американської маркетингової асоціації (AMA) – Група по вивченню корпора-

тивної ідентичності (CIARG); 
• член консультативної ради «Інституту лідерства бренду» (Institute for Brand 

Leadership); 
• член Академії дослідження споживачів (Academy of Consumer Research); 
• член Академії науки маркетингу (Academy of Marketing Science); 
• член редакційної колегії міжнародного журналу: «Журнал розвитку бізнесу у світі» 

(Journal for Global Business Advancement   JGBA); 
• Асоційований член Академії розвитку бізнесу (Academy for Global Business 

Advancement   AGBA), в 2005 році нагороджений відзнакою «Науковець року»;
• із 2006 року член  виконавчої ради та замісник голови Академії розвитку бізнесу 

(Academy of Global Business Advancement   AGBA), http://www.agba.us/officers.html;
• член правління та керівник міжнародного журналу «Журнал розвитку міжнародного 

бізнесу та підприємництва» (Journal for International Business and Entrepreneurship 
Development – IJBED).

Клаус-Пітер Відманн (Klaus-Peter Wiеdmann), 
професор з маркетингу університету Гановера, 
директор Reputation Institute Germany, Німеччина 
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Аріф Заман є  директором Reputational Risk Strategy, консалтингової фірми, 

яка співпрацює з такими відомими організаціями як Association of Chartered 

Certified Accountants, Institute of Directors і Charity Commission з питань підви-

щення компетенції в управлінні нематеріальними активами в контексті зміни 

очікувань стейкхолдерів. 

Reputational Risk Strategy надає консультативні послуги та оцінювання ре-

путаційних ризиків як компаніям напряму, так і через партнерів-посередників. 

Організація також є консультативним партнером Henley Management College’s 

School of Reputation and Relationships, яка представляє Reputation Institute у 

Великобританії.

Аріф Заман є експертом-консультантом, міжнародно визнаним спікером 

та викладачем Школи репутації та відносин при Henley Management College. 

Він також є радником Співдружності бізнес-консультантів (Commonwealth 

Business Council – CBC), некомерційної організації, заснованою 53 керівника-

ми урядів у �997.

Аріф Заман є провідним експертом організації CBC у двох напрямках: корпо-

ративне управління, торгівля та інвестиції в Азії. Він керував глобальною про-

грамою з рекомендацій приватного сектору на конференції «Азія 20�5: Стиму-

лювання розвитку, подолання бідності», на яку були залучені світила політики, 

зокрема, Тоні Блер.

Ця конференція проводилася Світовим банком та Азійським банком розвит-

ку в Лондоні в 2006 році.

Перед цим Аріф займав посаду аналітика світового ринку та індустрії в ком-

панії British Airways у період із �996 по 2005. Він був удостоєний декількох на-

город за його дослідження та внесок у розвиток політики компанії.

Аріф є автором книги-бестселера із репутаційних ризиків під назвою «Ре-

путаційний ризик: управління з метою створення вартості» (Financial Times 

Pearson Education, 2004), 

Деякі компанії, з якими співпрацював Аріф Заман: HSBC, Qantas, BP, Coca 

Cola, BT, IBM, Infosys, Fedex, Mitsubishi Corporation, Barclays, Shell, GSK, 

Reuters, Dell, Cisco, British Airways, Toyota, Marks & Spencer.

Аріф Заман (Arif Zaman), 
директор та консультант Reputation 
Risk Strategy Consulting, науковий 
співробітник Нenley Management 
College, Великобританія




