Від 02.10.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Терміново! Запрошуємо взяти участь в освітніх програмах для українських
підприємців та експортерів
До 10 жовтня 2019 року (включно) сумські підприємці та експортери мають
можливість подати заявку на участь у таких безкоштовних дистанційних освітніх
курсах:
1) Export Evolution Ukraine: START – для українських підприємців, що бажають
почати експортувати і мають на меті більше дізнатись про експорт. Деталі та
реєстрація за посиланням: https://epo.org.ua/education/evolution-start/ ;
2) Export Evolution Ukraine: PRO – інтенсивний навчальний курс для
досвідчених експортерів, який націлено на розвиток професійних навичок
менеджерів із зовнішньоекономічної діяльності. Деталі та реєстрація за
посиланням: https://epo.org.ua/education/evolution-pro/ ;
3) Creative Export Ukraine: START – для українських креативних підприємців,
що бажають почати експортувати і мають на меті створити успішний та
впізнаваний бренд. Деталі та реєстрація за посиланням:
https://epo.org.ua/education/creative-start/ ;
4) Creative Export Ukraine: PRO – інтенсивний навчальний курс для досвідчених
експортерів – менеджерів з експорту та власників креативного бізнесу, який
спрямовано на створення потужного міжнародного бренду. Деталі та реєстрація за
посиланням: https://epo.org.ua/education/creative-pro/ ;
5) Train The Trainers – інтенсивний навчальний курс, що має на меті покращення
якості та доступності консультаційних послуг з експорту та створення, або
мобілізації існуючої мережі національних консультантів. Деталі та реєстрація за
посиланням: https://epo.org.ua/education/train-the-trainers/
При заповненні анкети на участь, прохання вказувати Сумську ТПП у відповіді
на питання «Як Ви дізнались про програму?»
Якщо у Вас є запитання, звертайтесь за телефонами: (0542) 77-07-67, 050-407-2225, 067 542 91 19, електронною поштою: ves@cci.sumy.ua та факсом: +38 (0542) 6003-90.
10 жовтня у Міжнародному виставковому центрі України відбудеться VII
Всеукраїнський форум «Пожежна та техногенна безпека-2019. Кращий досвід»
Виробничо-практичний журнал «Охорона праці і пожежна безпека» та група
компаній Mediapro запрошують на головну подію України в галузі
пожежної та техногенної безпеки.
Понад 10 спікерів та експертів протягом дня розкриватимуть свої
професійні таємниці та дадуть практичні поради з дотримання пожежної
безпеки як на виробництві, так і в офісному центрі.
Спеціально для партнерів Групи компаній «НОВАТОР» діє особлива пропозиція:
вартість відвідування заходу становить 1000 гривень. Для придбання квитка за
акційною ціною під час бронювання
назвіть промо-код «НОВАТОР».

Представники ДСНС України розкажуть, на що варто звернути увагу під час
перевірки пожежної безпеки, а експерти Malls Club поділяться досвідом та
знаннями у галузі облаштування системи пожежної безпеки у торговорозважальних центрах.
Гості Форуму з перших вуст отримають відповіді на такі питання:

«Пожежна» перевірка: на що звертати увагу власнику та фахівцю з
пожежної безпеки?


Як долучити працівників до підтримки пожежної безпеки?


Шляхи взаємодії добровольчих дружин та бізнесу: як отримати вигоду від
співпраці?


Блискавкозахист: чому важливо захистити свій бізнес від примх погоди?


Техногенна безпека у сільському господарстві: практичні поради від
агрохолдингу «Астарта».

Як організувати пожежну безпеку на будівельних майданчиках? Аналіз
вимог законодавства та реальні виклики від Національного експертно-будівельного
альянсу України.

Протигази на підприємстві: коли потрібні та як обрати саме те, що
необхідно?
У перерві між блоками Форуму на гостей та учасників чекають не лише запашна
кава та різноманітні смаколики, а ще й інтерактив від Центру
спеціальної підготовки «Перша допомога при опіках та отруєннях чадним газом»,
де гості зможуть отримати практичний досвід з надання домедичної допомоги.
З питань участі звертайтеся до Ірини Плугарєвої, менеджера по роботі з клієнтами
департаменту конференцій: +38(063)441-23-58, plugareva@mediapro.ua
5-7 грудня 2019 року в м. Ізмір (Туреччина) відбудеться 13-та міжнародна туристична
виставка Travel Turkey Izmir
Інформація щодо умов виставки розміщена на вебсайті компанії:
https://www.travelturkeyexpo.com/index.php/en/ .
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
ТОВ «КРУК» пропонує натуральні, смачні й корисні продукти із соєвих бобів
власного виробництва:


сир тофу



екочипси «Тофупси»



соєвий напій



фарш

Продукти не містять ГМО, глютену, штучних барвників, ароматизаторів,
підсилювачів смаку.
Науково підтверджено користь цієї продукції для всіх споживачів, включаючи
діабетиків, гіпертоніків, алергіків.
Замовляйте продукцію за телефоном: +38 05445 2 14 87 або

e-mail: mail@kruk.com.ua
ТОВ «КРУК»: вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Україна, Сумська обл., 42200
Азербайджанська компанія ТОВ «СРС» має намір налагодити контакти з
українськими компаніями для подальшого співробітництва
Cферою діяльності підприємства є переробка зернових культур. Більше інформації – на
вебсайті компанії: http://www.cpccom.az/en/
Аукціони в Республіці Киргизстан

В Ак-Талінському районі Наринської області КР відбудеться аукціон щодо родовища
кам’яного вугілля. Інформація стосовно умов аукціону розміщена на сайті: www.gkpen.kg
Тел.: +996 312 300 516.

В Кочкорському районі Наринської області КР відбудеться аукціон щодо родовища
піщано-гравійної суміші. Інформація стосовно умов аукціону розміщена на веб-сайті:
www.gkpen.kg .
Бельгійська торгова компанія «Ламко» зацікавлена в закупівлі та постачанні в
Бельгію на довготривалій і постійній основі трун з масивного дерева дуба,
ялиці, тополі.
Бельгійська торгова компанія «Ламко» заснована 1966 року і є одним з найбільших
постачальників трун на території Бельгії та Франції. Компанія має репутацію
надійного партнера та надає своїм клієнтам високоякісні послуги.
Контактна особа Созонова Лідія, lidia_vert@hotmail.com
https://www.lamco.be/fr/qui-sommes-nous
Угорська компанія «АБО МІКС Комбікормове ЗАТ» («АВО MIX Таkаrmаnуiраri
Zrt.») виставила на продаж два об'єкти промислової нерухомості поблизу
угорсько-українського державного кордону
Контактна особа – виконавчий директор компанії пані Адель Шимон (Simon Аdёl),
тел: + 36-30 / 984-7172; e-mail: simon.adel@aboholding.com

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Засвідчення форс-мажорних обставин

Цінові дослідження

Засвідчення документів комерційного характеру

Послуги у сфері державних закупівель

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання

Послуги юридичного характеру

Візова підтримка

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову

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

