Від 01.03.2018 р.

Регіональні та міжнародні заходи
23-24 березня у Виставковому центрi «Iллiнський» (м. Суми, вул. Iллiнська, 7A)
Сумська торгово-промислова палата проведе спецiалiзовану виставкову
«Aбiтypiєнт-2018»
Виставка «Aбiтypiєнт-2018» є масштабною презентацiєю ринку освiтнiх послуг,
яка об'єднає провiднi навчальнi заклади областi, України, бiзнес-школи, навчальнi
центри. У попередні роки на виставці побували випускники шкiл м. Суми та
Сумської областi. Виставка отримала багато позитивних вiдгукiв вiд експонентiв
та вiдвiдувачiв.
Запрошуємо взяти участь та відвідати спецiалiзовану освiтню виставку
«Aбiтypiєнт-2018». Це дозволить презентувати Ваш навчальний заклад серед
молодi, що прагне здобути якiсну освiту, а майбутнім абітурієнтам та їх батькам –
зорієнтуватися у виборі майбутньої професії.
Про прийняте рiшення просимо повiдомити контактнiй особi Дворнику Роману
Сергiйовичу на електронну адресу: expo@cci.sumу.ua або за телефонами:
0664402866, (0542)61-09-25, (0542)61-09-45
10 квітня 2018 року в ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33, 1 поверх,
кім. 101) відбудеться Презентація торговельно-економічного потенціалу
Королівства Саудівської Аравії.
В заході планується участь Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства
Саудівська Аравія в Україні пана Джудія Аль-Хазала. У рамках презентації
передбачається розглянути широкий спектр співробітництва з Саудівською
Аравією в таких галузях як нафтогазова, літакобудування, суднобудування та
судноремонт, фармацевтична та хімічна промисловість, виробництво сталі, а
також сільське господарство.
Початок заходу – о 10:00, початок реєстрації – з 9:30.
Вартість участі у презентації – 360 грн., для підприємств-членів ТПП України –
240 грн. (включаючи ПДВ).
Запрошуємо взяти участь у зазначеному заході та у разі зацікавленості, заповнити
анкету-заявку на сайті ТПП України: www.ucci.org.ua
Якщо від одного підприємства буде декілька учасників, прохання заповнювати
анкети на кожного учасника окремо. За додатковою інформацією звертайтеся до
Дирекції міжнародного співробітництва:
тел..: +38 (044) 461-98-07, e-mail: mem-ier@ucci.org.ua bea-ier@ucci.org.ua
11-14 квітня в м. Київ, у Міжнародний виставковому центрі відбудеться
виставка «Made in Belarus».
Організатором виставки виступає Білоруська торгово-промислова палата,
виставковим оператором – Виставкове унітарне підприємство «Білінтерекспо»
Білоруської торгово-промислової палати. Виставка організовується за підтримки

Посольства Республіки Білорусь в Україні та Торгово-промислової палати
України.
У найбільшому виставковому комплексі України – Міжнародному виставковому
центрі – будуть представлені провідні білоруські бренди в сферах
машинобудування і нафтохімії, транспорту і логістики, сільського господарства і
продуктів харчування, деревообробки і будівельних матеріалів, легкої
промисловості, медицини та фармацевтики, інформаційних технологій, туризму.
Участь у виставці вже підтвердили: ВАТ «БілАЗ» – керуюча компанія холдингу
«БілАЗ-ХОЛДИНГ», підвідомчі підприємства концерну «Білнафтохім», СП ВАТ
«Брестгазоапарат», ВАТ «БАТЕ» – керуюча компанія холдингу
«Автокомпоненти», ВАТ «Рогачевський завод«Діапроектор», ВАТ «Пинское
промислово-торговельне об'єднання «Полісся», ВАТ «Щучинськ маслосирзавод»,
ВАТ «Дятловський сироробний завод», УП «Мінський холодокомбінат №2», ВАТ
«Мінський завод виноградних вин».
Додаткова інформація про виставку доступна на сайті Міжнародного
виставкового підприємства «Білінтерекспо»: https://www.belinterexpo.by/
https://www.belinterexpo.by/events/vystavki-za-rubezhom/made-in-belarus-v-kieve/
Контактні особи: Катерина Супрун, начальник відділу виставок в РБ і країнах
СНД Виставкового підприємства «Білінтерекспо» Білоруської торговопромислової палати, вул. Комуністична, 11, каб.301
220029, м. Мінськ, Білорусь; тел./факс: +375 17 334 82 02,
моб.: +375 44 509 12 08
katerina@belinterexpo.by
www.belinterexpo.by , www.cci.by
Ольга Ковальова, радник Посольства Республіки Білорусь в Україні
044 537 52 00, embassyeconomy@ukr.net
15-21 травня у м. Новий Сад, Республiка Сербiя, вiдбудеться 85 Мiжнародний
сiльськогосподарський ярмарок
Це найважливiша подiя агробізнесу в Пiвденно-Схiднiй Європi.
Найзначнiшi сегменти ярмарку:


виставка сiльгосптехнiки;



національна виставка тваринництва;



виставка органiчних продуктiв та продуктiв з географiчним зазначенням;



мiжнароднi дiловi зустрiчi; колективнi виставки країн-учасниць;



оцiнка якостi продукцiї та послуг;



бiзнесовi зiбрання презентацiї, майстернi, супровiднi програми.

Крiм iндивiдуальної участi, для України пропонується колективна виставка,
створення національного стенду або стенду українських областей за участi
компанiй, галузевого мiнiстерства та державних інституцiй, бiзнес-асоцiацiй, що
надає можливiсть представити не тiлъки аграрний компонент, а й економiчний,
туристичний потенцiал, культурну спадщину тощо. Країнам з колективною
виставкою надаються спецпропозиції, зокрема, статус «Країна-партнер», що має
свої переваги.

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

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Міжнародні тендери, оголошені в Грузії.
 JSC «Georgian Railway» оголосила тендер на закупівлю кузовів,
причепів та напівпричепів. Загальна вартість – 950 тис. ларі (385 тис.
дол. США). Кінцева дата подання пропозиції – 09.03.2018;
 JSC «Georgian State Elektric System» оголосила тендер на закупівлю
електродвигунів та генераторів. Загальна вартість – 11 млн. 229 тис.
ларі (4 млн. 557 тис. дол. США). Кінцева дата подання пропозиції –
12.03.2018;
 Georgia’s Innovations and Technology Agency оголосило тендер на
проведення оздоблювальних будівельних робіт. Загальна вартість – 247
тис. ларі (100 тис. дол. США). Кінцева дата подання пропозиції –
05.03.2018;
 Georgia’s Innovations and Technology Agency оголосило тендер на
проведення оздоблювальних будівельних робіт. Загальна вартість – 247
тис. ларі (100 тис. дол. США). Кінцева дата подання пропозиції –
05.03.2018;
 Tbilisi Transport Company оголосила тендер на установку електричного
та механічного обладнання. Загальна вартість – 340 тис. ларі (138 тис.
дол. США). Кінцева дата подання пропозиції – 06.03.2018;
 GR Logistics and Terminals LLC оголосило тендер на послуги з обробки
та зберігання вантажів. Загальна вартість – 457 тис. ларі (185 тис. дол.
США). Кінцева дата подання пропозиції – 07.03.2018;
 Компанія Tbilisi Gldani District Gamgeoba оголосила тендер на
проведення робіт з підготовки будівельного майданчика. Загальна
вартість – 251 тис. ларі (102 тис. дол. США). Кінцева дата подання
пропозиції – 12.03.2018

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

Послуги юридичного характеру
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, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

