Від 03.10.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Сумська торгово-промислова палата повідомляє, що 10 жовтня 2018 року об
11.00 в приміщенні ВЦ «Іллінський», 2 поверх, зал Атріум, за адресою: м.
Суми, вул. Іллінська, 7А, відбудуться загальні збори членів Сумської торговопромислової палати.
Проект порядку денного:
1. Про підсумки роботи Сумської ТПП за 2013-2017 р.р.
2. Звіт Ревізійної комісії Сумської ТПП.
3. Вибори Президента Сумської ТПП.
4. Вибори Президії Cумської ТПП.
5. Вибори Ревізійної комісії.
6. Інше.
Запрошуємо представників підприємств-членів Сумської ТПП взяти участь у
загальних зборах.
Реєстрація учасників зборів – з 10:30 до 11:00.
Керівник юридичної особи або фізична особа-підприємець мають право
здійснювати представництво особисто. Представник має право здійснювати
повноваження від імені юридичної особи/фізичної особи-підприємця за
довіреністю, виданою цією юридичною особою/ФОП (зразок довіреності
додається).
Із будь-якими питаннями та пропозиціями просимо з 08.00 до 16.00 звертатися до
Сумської ТПП за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7А, каб. №7 або за тел.: (0542)
77-07-67, 0675429119, 050-407-22-25 чи на електронну пошту: ccisumy@gmail.com
Відповідальна особа за роботу із членами Сумської ТПП – Світлана Колодяжна.
Міністерство економічного розвитку України (Департамент технічного
регулювання) за підтримки Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) запрошують представників комерційного сектору
взяти участь у «Діалозі з бізнесом», який відбудеться у Києві 10 жовтня ц.р.
під час другого дня Міжнародного форуму «Роль стандартів та технічних
регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах
глобалізації».
Форум відбудеться за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 103.
Під час заходу підприємці матимуть можливість поставити питання у сфері
стандартизації, технічного регулювання та метрології, що перешкоджають їх
ефективній господарській діяльності, відповідальним від органів державної влади
особам.
Підприємці також запрошуються до заповнення короткої анкети, що дозволить

визначити найбільш поширені проблеми у цій сфері та розглянути їх вже під
час проведення Міжнародного форуму. Пройти анкетування можна за
посиланням: https://surveyhero.com/c/c4717110
Запитання надсилайте на електронну адресу: info@techreg.in.ua або за телефоном:
0445966818 – Тетяна Мельниченко.
Слідкувати за інформацією про перебіг підготовки до Міжнародного форуму, а
також ставити свої запитання можна і на сторінках у соціальних медіа:
Facebook: https://bit.ly/2xzEnxj
Twitter: https://twitter.com/TechnicalUa?lang=en
Отримати необхідну інформацію про захід та залишити заявку на участь у ньому
можна на сайті: www.techreg.in.ua.
Через обмежену кількість місць та задля залучення максимальної кількості
підприємців з регіонів України, участь у заході буде можливою в онлайн
режимі, про що буде повідомлено додатково.
12 жовтня о 16.30 у Посольстві Грузії в Україні (Бульвар Шевченка, д. 25)
відбудеться презентація кутаїського холдингу в Києві
Захід проводиться Вільною індустріальною зоною Кутаїсі GIH за підтримки
Посольства Грузії в Україні спільно з проектом міністерства економіки Грузії
«Продуктивність у Грузії».
Холдинг орієнтується на залучення міжнародних компаній-орендарів для
здійснення їх експортоорієнтованої бізнес-діяльності у вільній від податків зоні.
Запрошуються компанії, що оперують у сферах технологій, торгівлі та послуг,
легкої промисловості, логістики, складування тощо.
Проект «Продуктивність у Грузії» надає пільгові умови для іноземних інвесторів
за підтримки місцевих фінансових організацій.
Просимо підтвердити вашу присутність і повідомити Сумську ТПП про кількість
представників з вашої організації до 5.10.18.
www.ukraine.mfa.gov.ge
www.gih.ge
16 – 19 жовтня в м. Кропивницький у Кіровоградській торгово-промисловій
палаті (вул. Преображенська, 79-А) Центр інформаційної підтримки бізнесу
проведе серію тренінгів «Розвивайте свій консалтинговий бізнес»
Тренінги розроблені Європейським банком реконструкції та розвитку. Це набір
навчальних курсів, які передбачають оволодіння найважливішими навичками та
ознайомлення з ресурсами і методами для ефективної та результативної
консалтингової діяльності, а також для ведення успішного консалтингового бізнесу.
Запрошуємо представників консалтингових компаній та індивідуальних
консультантів на тренінг «Управління проектами для консультантів».
Пільгова вартість участі у тренінгу «Управління проектами для консультантів»
складає 6230 гривень за 1 учасника; у вартість навчання входять роздаткові
навчальні матеріали, а також легкі сніданки, кава-паузи, обіди. Курс викладається
російською мовою.
Для участі у тренінгу необхідно заповнити онлайн-заявку за посиланням:
https://form.jotformeu.com/82471978528371 не пізніше 8 жовтня 2018 р. Поспішайте
реєструватися, адже кількість місць обмежена.

За додатковою інформацією звертайтеся на електронну пошту:
bsc.kropyvnytskyi@gmail.com або телефонуйте:+38 (050) 612-33-98.
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
Турецька компанія «Royal» прагне налагодити експорт своєї продукції на
ринок України
Компанія створена 1997 року і спеціалізується на випуску побутової техніки:
електричних водонагрівачів, фенів, вирівнювачів для волосся, плойок;
електричних подрібнювачів, електром’ясорубок, тостерів, міксерів, електричних
кавоварок, електрочайників, чайних машин і потужних блендерів.
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Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

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

