Від 01.03.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Cумська ТПП запрошує взяти участь у бізнес-місії до Польщі
Програма бізнес-візиту, запланованого на середину березня 2017 року,
розрахована на представників у сферах машинобудування, АПК, харчової,
переробної промисловості, інформаційних технологій, туризму, легкої
промисловості, деревообробки, сфери послуг тощо. У рамках бізнес-місії
відбудеться ділова двостороння зустріч з підприємцями та представниками влади
Люблінського та Підляського воєводства Польщі.
За сприяння Сумської ТПП учасники бізнес-місії отримають можливість
встановлення ділових контактів із польськими партнерами. Якщо вас зацікавила
наша пропозиція, просимо повідомити за телефонами: (0542)77-07-67, 067-54291-19, 066-055-40-66 та на електронні адреси: ves@cci.sumy.ua, ves2@cci.sumy.ua.
Запрошуємо гідно презентувати Сумщину в Харбіні
У квітні 2017 року відбудеться бізнес-місія Сумщини до міста Харбін
(адміністративний центр провінції Хейлунцзян Китайської Народної Республіки),
яку очолить голова Сумської обласної державної адміністрації М.О.Клочко.
Метою цієї поїздки є налагодження зовнішньоекономічних зв’язків між
Сумщиною та провінцією Хейлунцзян, проведення зустрічей представників
ділових кіл області з китайськими партнерами, обговорення спільних проектів та
умов їх реалізації в перспективі. У рамках бізнес-місії запланована зустріч з
керівництвом провінції Хейлунцзян та міста Харбін, під час якої головою
Сумської обласної державної адміністрації М.О.Клочком та членами делегації
буде презентовано економічний потенціал Сумської області, що має стати дієвим
кроком до налагодження тісної взаємовигідної співпраці між нашим регіоном та
КНР.
З огляду на значимість цієї бізнес-місії та з метою підготовки до неї на
найвищому рівні Сумською торгово-промисловою палатою у березні – квітні
2017 року буде випущено черговий номер журналу «Ділові новини», який
вміщуватиме презентаційний блок з інформацією про підприємства, які візьмуть
участь у поїздці до Харбіну. Виходячи з вищезазначеного, прошу Вас до 07
березня 2017 року підготувати та передати Сумській ТПП презентаційні
матеріали про Ваше підприємство у вигляді тексту обсягом 5 тисяч знаків
українською та англійською мовами та 2-4 кольорові фото (8-10 МБ).
Більш детальна інформація за телефоном: (0542) 61-09-25, e-mail:
press@cci.sumy.ua
Запрошуємо долучитися до створення позитивного іміджу Сумщини у світі, що
сприятиме розвитку міжрегіональної співпраці, просуванню продукції місцевих
товаровиробників на міжнародні ринки.
3 01 сiчня 2017 року набуло чинностi нове видання Гармонiзованої системи
опису та кодування товарiв.
Змiни опублiкованi на офiцiйному сайтi ВМО:

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hsnomenclature-2017-edition.aspx
Країнами ЄС та ЄАВТ, а також країнами GНД, якi одночасно є країнами
Євразiйського економiчного союзу (Вiрменiя, Бiлорусь, Казахстан, Киргизiя,
Росiя), запроваджено товарнi номенклатури, побудованi на основi Гармонiзованої
системи опису та кодування товарiв версїї 2017 року.
Просимо врахувати зазначену інформацію в роботі.
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

