Від 04.03.2020 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Республіка Бенін запровадила інтерактивне створення підприємств
Посольство Республіки Бенін в Москві нотою №085/АМВ/СМ/SAPJ від 20 лютого
2020 року інформувало про запуск 17 лютого ц.р. Агентством зі стимулювання
інвестицій та експорту Беніну (APIEx) майданчика «monenterprise.bj»,
призначеного для спрощеного та інтерактивного створення підприємств. Цей
майданчик дозволить українським підприємцям отримувати протягом 24 годин всі
установчі юридичні документи для створення свого бізнесу без необхідності
фізичного відвідування приміщень APIEx.
УВАГА! Обмежено пасажирські й вантажні перевезення між Іраном та
Туркменістаном
Згідно з нотою МЗС Туркменістану від 24 лютого 2020 року №011/277943
туркменська сторона проводить заходи із запобігання та розповсюдження в країні
короновірусної інфекції (COVID-19), яка призводить до гострого запалення
легень. З цією метою пасажирські перевезення та транспортні рейси (крім
невідкладних гуманітарних) між Туркменістаном та Ісламською Республікою Іран
тимчасово обмежені.
26-30 березня в м.Хартум (Республіка Судан) відбудеться Перша суданська
виставка туризму і подорожей (First Session of Sudan Tourism and Travel Ex)
Деталі: www.sudanfreezone.com
www.sudanfreezone.com/khartumexpo.safaritourism
e-mail: ifk.mrkm@sudanfreezone.com
9-12 вересня 2020 року в Ризі (Латвія) відбудеться щорічна Міжнародна
продовольча виставка «Rīga Food 2020»
Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП) ведеться організація
колективної виставкової експозиції України на виставці Riga Food 2020. У
виставці Riga Food 2020 планується участь 720 підприємств з 35 країн, фахівців з
50 країн та 40 тис. відвідувачів. Основні галузеві напрямки виставки:
1) продовольство (широкий спектр, в тому числі здорове, вегетаріанське
харчування, халяль, кошер тощо);
2) напої (алкогольні/безалкогольні);
3) харчові технології та інгредієнти;
4) упаковка і пакувальне обладнання, технології;
5) обладнання і сервіси громадського харчування;
6) готельне обладнання;
7) мережевий роздріб, магазини (збут, реалізація).
УСПП наразі веде переговори з Латвійським агентством інвестицій та розвитку

щодо організації презентаційного стенду зі зразками продукції українських
експонентів в одній із мереж супермаркетів Латвії. Стенд діятиме на постійній
основі протягом декількох місяців після виставки Riga Food 2020.
Умови участі у виставці:
- мінімальна площа стенду для однієї компанії становить 12 м2 (є два стенди) та 9
м2 (є 14 стендів). Учасник, що потребує більшої площі, може взяти стенд площею
18 м2 або 27 м2. Виділення стендів здійснюється по мірі надходження заявок від
компаній;
- в листі бронювання вказана вартість стендів, а також обладнання та послуги, які
включені до вартості;
- кожна компанія-експонент обирає та оплачує додаткові обладнання та послуги за
власною потребою;
- також компанія-експонент додатково оплачує проїзд та проживання своїх
співробітників на час проведення виставки, транспортування зразків, інші
витрати, що можуть виникнути.
Запрошуємо стати експонентом колективної експозиції України на виставці Rīga
Food 2020 і, в разі зацікавленості, просимо не пізніше 30 березня 2020 року
надіслати підтвердження участі, заповнивши лист бронювання та заявку на
додаткове обладнання. Контактна інформація: тел. +380503533402,
e-mail: ved3@uspp.org.ua.
Контактна особа: Куцева Світлана Геннадіївна.
Торгово-промислова палата України разом з EY та ЄБРР (Європейський банк
реконструкції та розвитку) запрошують взяти участь у щорічному огляді
бізнес-клімату в Україні Business Sentiment Barometer 2020, що проводиться
серед клієнтів і партнерів ТПП
Якщо Ви вже отримували аналогічне запрошення від ЄБРР або EY та пройшли
опитування, будь ласка, не звертайте увагу на це повідомлення.
Мета огляду – аналіз трендів бізнес-середовища, виявлення потреб і перешкод для
його розвитку.
Потенційні учасники понад 8 000 керівників малих, середніх та великих
підприємств в Україні.
Орієнтовні терміни
Збір даних: лютий – березень 2020 року
Випуск звіту і презентація результатів: березень 2020 року
Результати:
1. Детальний аналітичний звіт із огляду бізнес-клімату в Україні Business Sentiment
Barometer 2020 (далі – «Детальний Звіт»), що буде надсилатися учасникам огляду
на надані ними адреси електронної пошти.
2. Стислий звіт із огляду бізнес-клімату в Україні Business Sentiment Barometer
2020 (далі – «Стислий Звіт»), що буде у відкритому доступі.
Дослідження проводиться шляхом онлайн-опитування.
Дані у Звітах будуть наведені в знеособленому та узагальненому
вигляді.

Будь ласка, перейдіть за посиланням [1] для проходження опитування.
Звертаємо увагу, що заповнення граф «Назва Вашого підприємства» та «Ваша
адреса електронної пошти» не є обов'язковим. Однак, заповнюючи ці графи, ви
зможете отримати від EY Детальний Звіт та іншу інформацію.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка разом з
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України проводить опитування на тему: «Проблеми та перспективи розвитку
промислового сектору України».
Запрошуємо членів Сумської ТПП долучитися до
опитування: https://forms.gle/eF6ikWS1vH9ixN5Z9
Пропонована анкета має анонімний характер. Вся отримана інформація буде
використана виключно в науково-дослідницьких цілях. Організатори опитування
гарантують збереження конфіденційності інформації.
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
Читайте в березневому номері журналу «Ділові новини»: КОМПАНІЯ «ЛТЕК»
– лідер переробки твердих порід дерева в Східній Україні – пропонує широкий
вибір паркету ТМ «ONEPARQUET» Зокрема:

Дуб мат

Дуб агат

Дуб темний

Ясен молоко

Ясен табак

Ясен Скандинавія
«ЛТЕК»

15 років на ринку

обсяги виробництва – 700 м3 на місяць

сушильне обладнання обсяг – 500 м3 на місяць

експорт більш як до 30 країн Європи та світу
Замовлення на сайті: oneparquet.com
тел.: +38 099 684 26 11
м. Тростянець, Сумська область, Україна
ФГ «ФЕРМА ЕКО» пропонує делікатесну продукцію Snail time:

равлики охолоджені

равлики ескарго

ікра равлика

філе равлика заморожене

філе равлика варене у власному соку в оливковій олії

паштет із м'яса равлика

вареники та пельмені з м'ясом равлика
Для зацікавлених осіб – екскурсії на равликову ферму.

Компанія запрошує до співпраці магазини та торговельні мережі
Вул. Залізнична, м. Лебедин, 50, Сумська обл., Україна 42200,
Тел .: +380 95 904 22 58 Олена
+380 99 779 05 49 Марина
+38 05445 2 14 87;
+38 05445 2 13 50.
mail@kruk.com.ua
https://farm-eco.com.ua
Міжнародні тендери в Туркменістані
Міністерство промисловості і будівельного виробництва Туркменістану оголосило
міжнародні тендери. Умови та контакти – в додатку.
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

Сільськогосподарська дорадча служба

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»

Більше новин читайте у свіжому номері журналу «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

