Від 02.08.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
8 вересня 2017 року у ВЦ «Іллінський Сумською ТПП буде проведено ІІ
Міжнародний форум «Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі»
та виставку «Продукти для здорового життя»
Основними завданнями Форуму є:
- широка інформаційна кампанія серед представників малого та
середнього агробізнесу, влади та громадськості;
- комунікація між представниками аграрного бізнесу, зокрема
виробниками органічної продукції;
- активізація органічного виробництва на Сумщині;
- популяризація органічних продуктів серед населення.
Основні теми для обговорення на Форумі:
 тенденції та перспективи експорту української органічної продукції;
 досвід реалізації програм підтримки органічного виробництва в Україні;
 актуальні програми підтримки аграріїв в Україні;
 розвиток «органічного» бджільництва.
Захід передбачає активне залучення ЗМІ, представників малого та
середнього агробізнесу, влади та громадськості.
Для отримання детальної інформації звертайтеся за телефоном: +38
(0542)77-07-67;
+38-067-542-91-19;
+38-050-407-22-25
та
на е-mail:
ccisumy@gmail.com, ves2@cci.sumy.ua
Контактна особа Світлана Колодяжна.
Посольство України в Туреччині спільно з Українсько-турецькою діловою
радою при Комітеті зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини та Спілкою
торгових палат і бірж Туреччини опрацьовують питання щодо проведення у
вересні – листопаді 2017 року низки презентаційних заходів.
Їх мета – розвиток торгово-економічного та інвестиційного співробітництва
Туреччини з регіонами України.
За інформацією Посольства України в Туреччині, особливу зацікавленість
турецька сторона виявляє щодо збільшення закупівлі української
сільгосппродукції (меду, олії, насіння соняшнику тощо).
Про свою зацікавленість такими заходами просимо повідомити Сумську
ТПП.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ccisumy@gmail.com

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери

Тячівське ТзОВ «Шкала-Енерджі», яке спеціалізується на переробці пелет,
виставлене на продаж.
Підприємство оснащене німецькими та американськими технологічними
лініями, виробнича потужність – 35-40 тисяч тонн. Працює 65 осіб.
Наразі виробництво триває; готова продукція поставляється на експорт,
переважно, на ринки Чехії, Словаччини, Румунії, Італії та Австрії. Підприємство
кредиторської заборгованості не має.
У випадку зацікавленості, відділ з питань економіки Посольства
Угорщини в Україні готовий надати додаткову інформацію.
01025, м. Київ, вул. Б. Житомирська, 20.
Тел.: +38-044/590-01-90, 590-01-91;
Факс: +38-044/590-01-89;
e-mail: trade.KEV@mfa.gov.hu
Узбецька компанія «BEK MEGA TEXTILE» шукає ділових партнерів для
реалізації трикотажного полотна
Підприємство працює на обладнанні світових лідерів текстильного
машинобудування з Німеччини, Швеції та Італії, запроваджує технічні новації та
сучасні методи фарбування. Продукція ТОВ «BEK MEGA TEXTILE» відповідає
сучасним стандартам та має високу якість.
ТОВ «BEK MEGA TEXTILE»: м. Ташкент, Чиланзарський район, вул.
Чорбог, буд. 8.
Веб-сайт: www.bekmegatextile.uz
e-mail: info@bekmegatextile.uz
Телефони дирекції: +(99871) 230-10-20; +(99899) 857-66-99
Тендер у Сербії
Акціонерне товариство з залізничних пасажирських перевезень «Сербія
Воз» оголосило тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг на загальну суму 47
млн. євро у рамках проекту реконструкції ТПС Земун, який передбачає:
 будівництво необхідних споруд та шляхів, поставку і монтаж обладнання
для обслуговування рухомого складу пасажирських перевезень;
 реконструкцію та ремонт існуючої інфраструктури та виконання робіт на
завершених об'єктах.
Кінцева дата подання пропозицій – 23.07.2018.

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: ccisumy@gmail.com
З повагою, Сумська ТПП

