Науковий проект SWORLD запрошує Вас (за ціною місцевого видання):
- взяти участь в щорічному міжнародному (Німеччина) науковому Симпозіумі
«Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung '2021 /
Intellectual capital is the foundation of innovative development»
- і одночасно видати свою ГЛАВУ в монографії (DOI, ISBN, IndexCopernicus,
GoogleScholar, Карлсруе, Німеччина).
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Також можна замовити друковану версію журналу:

1 прим. з безкоштовною доставкою

Кожний додатковий примірник
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Секції:
1. Інноваційна техніка, технології і
промисловість
2. Інформатика, кібернетика та автоматика
3. Системи безпеки в сучасному світі
4. Розвиток транспорту і транспортних систем
5. Архітектура і будівництво
6. Фізика і математика
7. Хімія і фармацевтика
8. Охорона здоров'я та медицина
9. Біологія та екологія
10. Сільське, лісове, рибне та водне
господарство
11. Геологія, геофізика і геодезія

12. Географія, демографія і астрономія
13. Економіка і торгівля
14. Менеджмент і маркетинг
15. Туризм і рекреація
16. Освіта і педагогіка
17. Фізичне виховання і спорт
18. Психологія і соціологія
19. Філософія
20. Філологія, мовознавство і
літературознавство
21. Юридичні і політичні науки
22. Історія
23. Мистецтвознавство і культура

Проста форма заявки та шаблон оформлення глави.
Обсяг тексту: 10 стор і більш
Робочі мови: українська, російська, німецька, англійська
Термін подачі Заявок, текстів: до 31 серпня
Час проведення симпозіуму: 30-31 серпня
Форму заявки, Шаблони оформлення Глави, іншу
інформацію
можна
знайти
на
нашому
сайті
www.sworld.com.ua
Чекаємо Ваші документи на e-mail: orgcom@sworld.com.ua
(в темі вказати заявка симпозіум ge6)
Автори отримують повний пакет документів:
- Доповідь на сайті з Презентацією і / або Відео
- Диплом та Програму Симпозіуму в електронному або друкованому варіанті
(В дипломі будуть вказані години)
- Монографію (ISBN, DOI по главам, бази цитування з розбивкою по главам) в
електронному або друкованому варіанті
- Додаткові екземпляри монографії
- Додаткові знижки на поточний участь
- Безкоштовну доставку або спеціальні умови доставки
- Додаткові бонуси на подальшу участь
Задати питання можна за вищевказаними адресами e-mail
(в темі вказати питання симпозіум ге) або за тел:
+380 (66) 790-12-05 (Украина, Viber, WhatsApp, Telegram).
Приєднуйтесь:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sworld.education
Telegram Канал: https://t.me/sworld_publications
Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQBBNw%2F5ROfKdkpBtFU6xFEvX6kBEs2FeNYZ9AYrcRccJOhrroVXPKPzf04VhYZu
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JT7xyyG1jDTCJibEnife0E

Керівник Проекту SWorld
к.т.н.
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