Від 01.02.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
17 лютого Cумська ТПП запрошує взяти участь у семінарі «Бізнес у
Польщі»
Семінар відбудеться у конференц-залі виставкового центру «Іллінський», м.
Суми, вул. Іллінська, 7А. Початок о 10:00.
Семінар розрахований на керівників бізнесу, менеджерів підприємств та всіх
зацікавлених у веденні бізнесу в Республіці Польща. Партнер ПольськоУкраїнської Господарчої Палати юридична компанія «Лекс Консалтинг»
висвітлить питання щодо умов відкриття та ведення бізнесу у Польщі;
можливостей та ризиків для українських компаній; особливостей оподаткування
підприємницької діяльності в Польщі; форм та порядку оформлення трудових
відносин з працівниками; кредитування бізнесу в Польщі та можливостей участі
компаній в грантових програмах ЄС; пошуку партнера у Польщі тощо.
Вартість участі: для членів Сумської ТПП – 240 грн. з ПДВ, для решти
учасників – 300 грн. з ПДВ.
Всі учасники семінару отримають сертифікати.
Для запису на семінар просимо до 13.02.2017р. звертатися за тел. (0542) 77-0767, 066-055-40-66 або на е-mail: ves2@cci.sumy.ua
Учасники мають оплатити участь у заході до 17.02.2017.
15-18 лютого в м. Кишинів (Республіка Молдова)відбудуться дегустаційний
конкурс вин і спиртних напоїв «Black Sea Regiones &Spirits Contest» та
спеціалізована виставка виробників вина і компаній, що належать до
сектору обладнання і матеріалів «Expovin Moldova’ 2017»
Зареєструватися для участі в зазначених заходах та отримати більше інформації
можна за посиланням: www.vinmoldova.md
У жовтні 2017 року відбудеться Бізнес-конференція у Великій Британії
Під час дводенної конференції будуть представлені доповіді провідних експертів
Великої Британії щодо податкової системи країни, аспектів інвестування,
банківської справи тощо. Учасники заходу зможуть провести перемовини з
потенційними бізнес-партнерами у форматі В2В.
Детальна інформація – за посиланням: www.businessconference.org.uk
06 квітня в м. Софія (Республіка Болгарія) в Інтер-Експоцентрі відбудеться
Міжнародна спеціалізована виставка.
На виставці буде представлена продукція машинобудування, робототехніки,
електроніки, технологічного та індустріального обладнання провідних
виробників світу.

Сумська ТПП – ваш помічник і порадник у бізнесі.
Якщо ви успішна ділова людина і вам не байдуже майбутнє вашого
підприємства, Сумська торгово-промислова палата пропонує поділитися
секретом успіху на шпальтах журналу Палати «Ділові новини» («ДН»).
Журнал виходить один раз на квартал і вміщує найсвіжіші новини у сфері
бізнесу, ексклюзивну аналітику, поради досвідчених експертів, коментарі
авторитетних особистостей, креативні ідеї та нестандартні рішення наболілих
проблем.
«Ділові новини» – це єдине на Сумщині друковане видання для ділових
людей. Його читають керівники і топ-менеджери провідних підприємств області,
органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого бізнесу,
недержавних організацій в Україні та за кордоном. Долучіться до кола
успішних людей.
«Ділові новини» отримують всі регіональні палати та Торгово-промислова палата
України, члени і партнери Сумської ТПП, керівники підприємств області,
посольства, торговельні місії України за кордоном, іноземні дипломатичні
представництва в Україні, торгові палати в Польщі, Угорщині, Словаччині,
Німеччині.
Для членів ТПП ціна інформаційної послуги – договірна.
Ми також готові безкоштовно розмісти ваші новини чи комерційну
інформацію на сайті Сумської ТПП, тож будемо раді бачити вас серед наших
партнерів. Телефонуйте: (0542) 61-09-25 або пишіть на електронну пошту:
press@cci.sumy.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Польське підприємство «TROPIC» шукає партнерів в Україні.
Підприємство спеціалізується на виробництві соків.

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру
Послуги у сфері державних закупівель

Візова підтримка
Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову
Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання
Послуги з електровимірювальних робіт
Рекламна та PR-підтримка бізнесу
Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналівіснику Сумської ТПП «Ділові новини»
Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739
е-mail: ves2@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

