Від 01.08.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
16 серпня 2018 року в рамках проведення третього засiдання Мiжурядової
українсько-емiратської комiсiї з питань торговельно-економiчного
спiвробiтництва вiдбудеться Українсько-емiратський бiзнес-форум.
Зазначений захiд пройде в Торгово-промисловiй палатi України (вул. Велика
Житомирська, 33, конференц-зала «Колiзей», 4-ий поверх). Програма заходу
включає пленарну частину, у якiй будуть висвiтленi стан, перспективи та
прiоритетнi напрями українсько-емiратського економiчного та iнвестицiйного
спiвробiтництва, умови та переваги ведення бiзнесу в Українi та Об'єднаних
Арабських Емiратах. Пiд час Форуму вiдбудуться B2B-пepeгoвopи мiж
представниками дiлових кiл України та ОАЕ.
Початок заходу – о 14:30, реєстрацiя – з 13:30 за iменними запрошеннями.
Органiзацiйний внесок за одного учасника становить 1080 грн. з ПДВ, для членiв
ТПП України – 900 грн. з ПДВ.
У разi зацiкавленостi компанiї щодо участi у Форумi, необхiдно до 14 серпня
поточного року заповнити анкету-заявку на сайтi ТПП України (https://ucci.org.ua).
Якщо вiд компанiї буде заявлено кiлька учасникiв, прохання заповнювати анкету на
кожного учасника окремо.
За додатковою iнформацiєю щодо Форуму пропонуємо звертатися до Дирекцiї
мiжнародного спiвробiтництва ТПП України (контактна особа Максим
Даницький) за тел.: +38(044) 461-98-07.
5 – 7 вересня 2018 року Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi
України спiльно з Офiсом з просування експорту при Мiнекономрозвитку
планується проведення торгової мiсiї до Турецької Республiки, м. Стамбул.
Передбачається, що офiцiйну делегацiю очолить Перший вiце-прем'єр-мiнiстр
України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України Степан Кубiв.
До участi у торговiй мiсiї запрошуються пiдприємства з секторiв вiдновлюваної
енергетики, машинобудування, технологiй та iншi пiдприємства, зацiкавленi у
виходi на ринок Турецької Республiки.
Мiсiя дасть можливiсть українським експортерам зорiєнтуватися в особливостях
турецького ринку, налагодити зв'язки з потенцiйними партнерами, стане
практичним кроком у реалiзацiї можливостей та перспектив для розширення
доступу українських експортерiв до ринку Туреччини.
Мета:
• ознайомлення з веденням господарської i торгової дiяльностi на мiсцевому
рiвнi;
•

встановлення прямих контактiв з потенцiйними бiзнес партнерами;

•

представлення експортного потенцiалу України.

У програмi торгової місії:

•

Україно-Турецький бiзнес-форум;

• B2B зустрiчi з потенцiйними партнерами, органiзованi Радою
зовнiшньоекономiчних вiдносин Туреччини (DЕІК) та професiйним
консультантом;
•

освiтнiй захiд щодо особливостей ведення бiзнесу в Туреччинi;

•

вiзити на успiшнi пiдприємства з метою обмiну досвiдом.

Довiдково:
• Участь у програмi торгової мiсiї для українських компанiй безкоштовна.
Учасники самостiйно покривають дорожнi витрати та витрати по перебуванню в
Туреччинi.
• Офiс з просування експорту наймає консультанта для органiзацiї додаткових
B2B зустрiчей для 10 українських компанiй, що є представниками малого та
середнього бiзнесу;
•

Робоча мова торгової мiсiї – англiйська. Переклад не передбачено.

У разi зацiкавленостi щодо участi в зазначенiй торговiй мiсiї, просимо
зареєструватись за посиланням: https://goo.gl/4UhZix, про що повiдомити
Департамент економiчного розвитку i торгiвлi Сумської обласної державної
адмiнiстрацiї на електронну пошту: guе-v.сin@sm.gоv.uа
26 вересня – 07 жовтня 2018 року в м. Абуджа (Федеративна Республiка
Нiгерiя) відбудеться Мiжнародна виставка «2018 Аbujа International Trade
Fair»
Детальну iнформацiю щодо умов участi можна отримати вiд органiзаторiв:
https://www.accinigeria.com/event/13th-abuja-international-trade-fair/
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
Щодо спiвпрацi з представниками бiзнесу Угорщини
Iнформуємо про вiдкриття в Українi угорської консалтингової компанiї «East West
Mentor UА», метою якої є налагодження спiвпрацi мiж представниками бiзнесу
України та Угорщини, а основними напрямками – бухгалтерский облiк та аудит,
юридичний супровiд, лобiювання бiзнес iнтересiв партнерiв i клiєнтiв,
органiзацiя бiзнес-форумiв, конференцiй, тренiнгiв (Publik Relations), експортноiмпортнi вiдносини, аналiз та дослiдження ринку.
На сьогоднi в компанiї є запити вiд угорських партнерiв на експорт борошна,
яєць, олiї, рису, цукру, макаронних виробiв, заморожених овочiв та фруктiв, м'яса
та iнших продуктiв харчування.
Офiцiйний сайт угорської консалтингової компанiї «East West Mentor UА» –
http://eastwestmentor.com/, електронна адреса kiev@eastwestmentor.com.
Контактна особа – Ганна Крисюк, моб. тел. +380506630132.Китайська компанія
Shijiazhuang Tonhe Electronics Technologies Co. Ltd запрошує до співпраці
дистриб'юторів з України
Компанія виробляє надшвидкісні зарядні станції для електромобілів, бортові

зарядні пристрої для електромобілів, випрямні модульні системи для енергетики,
телеком- і телерадіопередавальне обладнання, живлення бортових систем суден,
систем безпеки, вітро- і сонячної відновлюваної енергії і т.п.
Компанія шукає дистриб'юторів в Україні.
Марокканська компанiя «FАМАSSЕR» (Fabrication Marocaine dе Sеrrurеs)
зацiкавлена у встановленi комерцiйних контактiв з українськими
виробниками листа стального в рулонi та листа алюмiнiєвого в рулонi для
виготовлення замкiв
Технiчнi характеристики: сталевi смуги LАF, LАС та ELECTRO CINC PLATED
(вiд 0,8 мм до 3 мм), латуннi профiлi, матерiал (Zаmаk 5), алюмiнiєвi стрiчки (вiд
1 мм до 1,5 мм), гвинти, пружини.
Контакти:
FАМАSSЕR (Fabrication Маrосаiпе dе Sеrrurеs),
Zina BAGHOUGH, See Achats,
Tel:+212 05 22 35 05 74/78/79, Fax: +212 05 22 35 05 98,
E-mail: a.rhazal@famasser.ma
Угорська компанія «Татар Пекшее Кфт.» («Tatar Рёksёg Кft.».) зацікавлена у
виході на споживчий ринок України
Створене 1981 року ТОВ «Татар Пекшег» спеціалізується на випуску та оптовій
реалізації швидкозаморожених кондитерських і хлібобулочних виробів. Задля
розширення ринку збуту підприємство встановлює ділові відносини з суб'єктами
з оптової та роздрібної торгівлі товарами продовольчої групи в Україні.
Угорська компанія в сфері обробки питної води, очищення стічних вод,
проектування і здачі «під ключ» об'єктів водоочисних споруд шукає партнерів
в Україні.
Колектив компанії, що складається з професіоналів високого рівня і має досвід на
міжнародному ринку, фокусується на об'єктах м'ясної і молочної промисловості.
Додаткова інформація про діяльність угорської компанії міститься на її домашній
сторінці http://www.bioclean2002.com
Для зацікавлених молоко- і м'ясопереробних підприємств України, які планують
здійснення найближчим часом проекту зі створення нової, або модернізації
наявної водопостачальної потужності і/або водоочисної системи, за потреби, на
базі ТПП України буде організована презентація за участю керівництва угорської
компанії.
Білоруське республіканське унітарне виробниче підприємство «Березатара»
веде пошук потенційних покупців в Україні для реалізації невикористаного
комплекту технологічного обладнання італійської компанії «Агротехніка»
(виробництво упаковки для рідких харчових продуктів типу «Теtrа rех» і
«Tetra brick» потужністю 500 млн. од. упаковки на рік)
Керуючий РУПП «Березатара» Гузаревч Юрій Миколайович
Тел.: +375 1643 49546, моб.: + 375 29 1192726
Міжнародний тендер в Литовській Республіці
Посольство України в Литовськiй Республiцi повiдомляє про оголошення
оператором литовської газотранспортної системи, компанiєю «АВ Amber Grid»,
тендеру на проведення робiт, пов'язаних з реалiзацiєю проекту будiвництва

з'єднувального газопроводу мiж Польшею i Литвою (проект GIРL - Gas
Interconnection Poland-Lithuania).
Об'єктом тендеру є підготовка проекту та виконання будiвельних робiт з
прокладання частини трубопроводу GIРL по територiї Литви довжиною близько
165 км та дiаметром 700 мм.
Кiнцевий термiн отримання тендерних пропозицiй або запитiв на участь –
08.08.2018 р., термiн реалiзацiї проекту – 31.12.2021 р.
Умови конкурсу оприлюдненi на сайтi Центральної iнформацiйної системи
публiчних закупівель Служби публiчних закупівель Литви за посиланням:
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
Проект частково фiнансується за кошти Європейського Союзу.
Iнформацiя щодо проекту газопроводу GIРL доступна за посиланням:
http://enmin.lrv.lt/en/strategic-projects/gas-sector/gas-interconnection-between-polandand-lithuania
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

Рекламна та PR-підтримка бізнесу

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику 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

