Від 03.05.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
18-19 травня в мiстi Києвi (в ТПП України, вул. Велика Житомирська, 33)
вiдбудеться Перший бiзнес-форум української дiаспори та закордонних
друзiв України.
Захід пройде пiд гаслом «Українцi свiту – для України».
Бізнес-форум проводиться на виконання рiшень VI-го Всесвiтнього Форуму
Українцiв, що проходив у серпні 2016 року в м. Київ. Iнiцiаторами та
спiворганiзаторами Форуму є Торгово-промислова палата України та Українська
Всесвiтня Координацiйна Рада на прохання дiлових кiл України та свiтового
українства, за сприяння та пiдтримки керiвництва Уряду України, головних
мiнiстерств та установ, провiдникiв регiональної влади, при активнiй участi
громадських та бiзнесових структур України та дiаспори.
Програмою Форуму передбачається проведення пленарного засiдання, за участi
керiвництва Уряду, головних мiнiстерств, облдержадмiнiстрацiй.
Метою Форуму є напрацювання взаємовигiдних зв'язкiв українського бiзнесу з
українськими бiзнесменами закордоння, патрiотами України, просування
експорту української продукцiї та послуг на зовнiшнi ринки, сприяння залученню
iнвестицiй в українську економiку, в тому числi коштiв українських трудових
мiгрантiв та дiаспори, запрошення до участi в процесах реформування економiки
України досвiдчених менеджерiв з середовища закордонного українства,
використовуючи їхнi практичні знання. Бiзнесмени України та дiаспори вперше в
iсторiї незалежної України матимуть можливiсть встановити тiснi робочi
контакти та обговорити можливостi спiвпрацi за напрямами: енергозбереження,
iнформацiйно-консалтинговий, IT-технологiй, iнвестицiйно-iнновацiйний,
агрокомплексу, туризму тощо.
3 цiєю метою органiзовується робота профiльних секцiй, а також заплановано
B2B дiалог у їх рамках. Програма передбачає вiдвiдування пiдприємств (за
побажанням учасникiв), а також культурнi заходи. Умови участi викладено в
анкетi, що додається,
Органiзатори Форуму сподiваються на його дiєвiсть у якостi потужного
стимулюючого фактора процесу реформ та економiчного прогресу України.
Запрошуємо до участі у Форумi.
15-19 травня з нагоди рiчницi встановлення дипломатичних вiдносин мiж
Україною i Республiкою Сербiя у м. Новi Сад вiдбудуться «Днi України у
Сербiї».
У рамках цих урочистостей наряду iз культурно-мистецькими заходами будуть
органiзованi також заходи економiчного характеру, а саме українсько-сербський
бiзнес форум та нацiональна експозицiя нашої країни на Мiжнародному
сiльськогосподарському ярмарку у м. Новi Сад.
Мiжнародний ярмарок у м. Новi Сад є найбільшим сiльськогосподарським
ярмарком на Балканах i проводиться 84-ий раз.

Вiдповiдно до домовленостi, досягнутої мiж ТПП України i ТПП Сербiї та за
органiзацiйної пiдтримки Посольства України у Сербiї, Посольства Сербiї в
Українi i офiцiйного представника ТПП України у Сербiї, з метою активiзацiї
двостороннього спiвробiтництва, передусiм в аграрнiй сферi, 14-18 травня п. р.
буде органiзовано українську бiзнес-мiсiю до Сербiї, м. Новi Сад, де українська бiзнес-делегацiя зможе вiдвiдати Мiжнародний сiльськогосподарський
ярмарок, який є не тiльки зручним майданчиком для презентацiї власної
продукцiї, але й дiєвим iнструментом для пошуку бiзнес-партнерiв, оцiнки
реальної ситуацiї на свiтових ринках та налагодження дiлових зв'язкiв.
Пiд час вiдвiдання ярмарку заплановано проведення українсько-сербського
бiзнес-форуму, зокрема, зустрiчей у форматi B2B, якi будуть органiзованi у
рамках Європейської мережi пiдприємництва (ЕЕN), до якої входить також i
ТПП України.
Детальна програма бiзнес-мiсiї наразi опрацьовується i проходитиме за таким
розкладом:


14.05 (недiля) – прибуття української бiзнес-делегацiї до м. Белграда,
екскурсiя мiстом та трансфер до м. Новi Сад,



15.05 (понедiлок) – участь у бiзнес-форумi,



16.05 (вiвторок) – вiдвiдання ярмарку та участь у церемонiї вiдкриття
«Днiв України у Сербiї»,



17.05 (середа) – вiдвiдання с/г пiдприємств, iндивiдуальнi переговори та
культурна програма,



18.05 (четвер) – повернення до м. Белград та вiдлiт в Україну.

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути питання про Вашу особисту
участь у згаданих заходах, або делегувати представника вiд Вашого пiдприємства
i у разi зацiкавленостi повiдомити про прийняте рiшення ТПП України та
надiслати анкету-заявку на участь.
ТПП Сербiї як партнер iз сербської сторони бере на себе витрати на оренду
примiщень для проведення бiзнес-форуму, рекламу заходу, запрошення
сербських учасникiв, органiзацiю кави-брейку та ланчу у день форуму, переклад
пiд час офiцiйної частини. Фiнансування iнших витрат, пов'язаних з участю у
бiзнес-мiсiї (а/перелiт, трансфери, розмiщення у готелi, переклад пiд час
iндивiдуальних переговорiв у разi потреби, медичне страхування, органiзацiйний
внесок тощо) передбачається за рахунок самих учасникiв. Орiєнтовна вартiсть
вищенаведених витрат складає 1100 євро на 1 учасника.
Контакти для зворотного зв'язку: тел./факс 279-44-56, тел. 279-64-06, bоiiеr@uссi.org.uа, bea-ier@ucci.org.uа.
Детальна програма перебування української делегацiї буде повiдомлена
додатково.
31 травня – 3 червня в рамках проекту Європейської Комiсiї «East Invest 2»
відбудеться вiзит дiлових кiл України до Латвiї (Рига).
Організатором заходу є ТПП України.
Діловий вiзит вiдбудеться у форматі «роад шоу», програма якого включає
вiдвiдання мiсцевих компанiй харчової галузi (зокрема, з виробництва органiчних
та еко-продукiв), B2B переговори з потенцiйними латвiйськими партнерами та
навчальні семiнари.
До участi в заходi допускаються пiдприємства, якi бажають та готові
експортувати свою продукцiю чи послуги на ринки країн Європейського Союзу.
За умовами проекту вiд компанiї може взяти участь один представник.

Проектом East Invest 2 для учасникiв передбачене проживання в готелi (Albert
Hotel), внутрішнi трансфери, органiзацiя дiлових зустрiчей та переговорiв, вiзити
на мiсцевi пiдприємства та розмiщення опису компанiї в каталозi.
Вартiсть участi у заходi складає 235 доларiв США. Кiлькiсть мiсць обмежена,
тому просимо завчасно реєструватися он-лайн за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJNHi6NicZASrXATMZX3RHCaNTU
K3IgnCFKDjrRaWqGHmVOQ/viewform
Учасниками додатково оплачуються витрати, повязані з авiаперельотом та
оформленням вiзи (в разi потреби ТПП України надаватиметься вiзова
пiдтримка). Орiєнтовна вартiсть перельоту Київ-Рига-Київ складає 245 доларiв
США за умови своєчасного бронювання квитків (для участників «роадшоу»
дiють додатковi спецiальнi умови).
Щодо участi в заході просимо звертатися до Дирекцiї мiжнародного
спiвробiтництва ТПП України за телефоном: (044) 278-18-15 або ел. поштою:
dmn-ird@ucci.org.ua . Контактні особи: Максим Даницький та Ольга Сухенко.
7 червня ц. р. в м. Мiнську відбудеться 6-e засiдання Українсько-Бiлоруської
Консультативної ради дiлового спiвробiтництва
Захід проводять Торгово-промислові палати України та Республіки Бiлорусь.
Запрошуємо представникiв дiлових кiл регiону, перш за все, тих, які мають
бiзнес-iнтереси в Бiлорусі та/чи хотiли б їх розвивати, до участi у цьому
засiданнi.
У разі зацікавленості просимо у термiн до 11 травня повідомити про це Сумську
ТПП та надіслати:
- пропозицiї щодо питань Порядку денного засiдання КР (разом з довiдковопозицiйними матерiалами);
- довiдково-аналiтичнi матерiали щодо стану та перспектив двостороннього
спiвробiтництва з Республiкою Бiлорусь (бажано iз зазначенням конкретных
прикладiв вашого спiвробiтництва);
- інформацію про наявнi проблеми двостороннього спiвробiтництва та пропозицiї
щодо шляхiв їх вирiшення (зазначити позицiї сторiн, алгоритм вирiшення, межi
компромiсiв тощо).
Iнформацiю прохання надавати в електронному виглядi на адесу:
ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.uaves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
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.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Компанiя «Sаmеnt Management LТG» зацікавлена в налагодженнi спiвпрацi
з українськими виробниками рослинної олії та звертається з проханням
надати детальну iнформацiю щодо закупiвельної вартостi даної продукцiї.
Щомiсячний об'єм купiвлi рослинної олії становить 5 тисяч тонн.
Контакти компанiї:
Адреса: 734002 Таджикистан, м. Душанбе, вул. Бохтар, 37/1,4 поверх, к. 401.
Тел.: (992 48)701 15 15,(992 37)221 56 16, факс: (992 37) 224 64 00.
E-mail: sament@tajnet.tj

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

