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           Адам Берґман 

 

Адам є експертом з міжнародних відносин з ґрунтовним досвідом в управлінні проектами, 
дипломатії, розвитку нових ринків, побудові багатокультурних команд, зв’язках з урядом, 
корпоративному лідерстві, укладанні та реалізації багатомільйонних міжнародних угод, 
кризовому менеджменті та міжкультурних відносинах. 

Уродженець міста Нью-Йорк (США), більше 25 років свого професійного життя він присвятив 
Центральній та Східній Європі, працюючи на міжнародні корпорації, уряди, аналітичні центри, а 
також у консалтингу та як приватний підприємець.Пан Берґманн є генеральним директором 
Bergmann & Associates, що надає послуги з проведення розслідуваньта зменшення ризиків  у 
торговельних операціях для великих компаній.  

Будучи співзасновником та керівником підрозділу PricewaterhouseCoopers, що надавав 
консалтингові послуги в авіаційно-космічній галузі, а також в галузі безпеки та оборони, він 
працював фінансовим радником уряду Польщі під час укладення останнім у 2009 році 
масштабної угоди в авіаційно-космічній галузі, а також під час реструктуризації найбільшого 
оборонного підприємства Польщі. 

Пан Берґманн був директором польського офісу з продажу літаків F-16 аерокосмічної компанії-
виробника Lockheed Martin. Обіймаючи найвищу керівну посаду в польському представництві, 
він був безпосередньо залучений у наймасштабнішу угоду купівлі-продажу оборонної продукції 
в Центральній та Східній Європі (загальною вартістю 3,5 млрд.дол.США) – закупівлю урядом 
Польщі 48 літаків F-16. Він також керував ключовими проектами в рамках найбільшої в світі 
компенсаційної програми (загальною вартістю 6,028 млрд. дол. США), пов’язаної з вимогами за 
програмою закупівлі літаків F-16. 

Пан Берґманн був засновником та першим виконавчим директором Канадсько-польської 
торговельної палати. 

У ролі регіонального менеджера Alcatel Transportation Canada пан Берґманн  координував 
контакти та представництво Alcatel Transportation у Центральній та Східній Європі, працюючи з 
місцевими та центральними урядами. Адам працював також торговим радником при Посольстві 
Канади у Варшаві, де він займався просуванням та розбудовою торговельно-інвестиційних 
відносин, допомагаючи компаніям успішно вести бізнес у Польщі. 

Отримавши освіту в Канаді, Польщі та Великобританії, він має диплом магістра Лондонської 
школи економіки за фахом «політико-економічна трансформація країн Центральної та Східної 
Європи», а також диплом бакалавра Ґвелфського університету (Канада) за фахом «міжнародні 
відносини/політичні науки». 

Пан Берґманн є активним членом благодійних та сервісних організацій. Він є паст президентом 
Ротарі Клубу «Варшава-Віланув» та є одним з найбільших донорів Ротарі Інтернешнл. 


