Від 04.04.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
11 квiтня 2018 року в примiщеннi ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33,
конференц-зала «Колiзей», 4 поверх) вiдбудеться Українсько-Лiванський бiзнесфорум
У заходi передбачається участь Надзвичайного і Повноважного Посла України в
Лiванськiй Республiцi I.I. Осташа та Надзвичайного і Повноважного Посла
Лiванської Республiки в Українi Алi Дахера.
Основними темами пленарної частини визначено такi сектори спiвпрацi:
агропромисловий комплекс, мале та середнє пiдприємництво, iнфраструктура,
важка промисловiсть тощо.
Лiванська сторона виявила зацiкавленiсть у збiльшеннi товарообiгу, зокрема за
рахунок нарощування експорту з України зернових культур, рослинних олiй,
борошна, а з Лiвану — цитрусових, бананiв та виноробної продукцiї. Також було
акцентовано на тому, що Лiван може розглядатись Україною як торговельноекономiчний хаб, через який можна експортувати продукцiю до iнших країн
Близького Сходу.
Програма заходу передбачає пленарну частину, в якiй будуть висвiтленi
найближчi перспективи та прiоритетнi напрямки українсько-лiванського
економiчного спiвробiтництва, а також двостороннi B2B зустрiчi мiж компанiями.
Початок заходу – об 11:00, реєстрацiя – з 10:30. Вартiсть участi у форумi –600
грн. (включаючи ПДВ). Вартiсть участi для членiв ТПП – 480 грн. (включаючи
ПДВ).
У разi зацiкавленостi просимо до 09 квiтня ц.р. заповнити анкету-заявку в анонсi
заходу, який знаходиться на сайтi ТПП України (ucci.org.ua). У разi, якщо вiд
одного пiдприємства буде декiлька учасникiв, прохання заповнювати анкети на
кожного учасника окремо.
Список представникiв Лiванської делегацiї можна знайти на сайтi ТПП України.
За додатковою iнформацiєю звертайтесь до Дирекцiї мiжнародного
спiвробiтництва ТПП України за тел.: (044) 461-98-07 або ел. поштою:
isa-iprg@ucci.org.uа оаs-iеr@uссi.org.ua
10 – 14 квiтня на територiї Мiжнародного виставкового центру (м. Київ,
Броварський проспект, 15, павiльйон 1A) вiдбудеться виставка бiлоруських
виробникiв «Made in Belarus»
У виставцi візьмуть участь провiднi бiлоруськi пiдприємства у сферi
машинобудування, сiльського господарства, нафтохiмiчної промисловостi,
деревообробки, будiвельних матерiалiв, фармацевтики тощо. Планується
проведення тематичних презентацiй бiлоруських пiдприємств, галузевих
семiнарiв та дiлових перемовин.
3 – 5 квiтня в Мiжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський
проспект, 15, павiльйон 1A) відбудеться комплексний виставковий захід, який
поєднує:

X Мiжнародну спецiалiзовану виставку «Київський технiчний ярмарок»
(машинобудування, металургiя, литво, металообробка, iнструменти, технології
обробки поверхнi, засоби промислової автоматизацiї та iнше);
X Мiжнародну спецiалiзовану виставку «РlаstЕхроUА» (технології та обладнання
для виробництва i переробки пластмас i каучуку);
II Мiжнародну спецiалiзовану виставку «Addst Expo 3D» (технології, обладнання i
матерiали для адитивного виробництва i 3D друку).
Цього року виставкову експозицiю доповнено новими роздiлами: «КуivМоld»
(форми, прес-форми, штампи) та «ПОЛIУРЕТАНИ» (обладнання для виробництва
i переробки полiуретанiв, сировина, вироби з полiуретанiв).
Доповненням виставкової експозицiї стане актуальна для представлених галузей
дiлова програма (конференцiї, семiнари, презентацiї), спрямована на пiдвищення
конкурентоспроможностi продукцiї та задоволення потреб споживачiв.
3 iнформацiєю щодо заходiв дiлової програми можна ознайомитися на офiцiйному
веб-сайтi: www.iec-expo.com.ua. Вхiд на виставки безкоштовний.
Додаткову iнформацiю можна отримати в Мiжнародному виставковому центрi за
адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, тел./факс: (044) 201 11 65, 201 11 56,
е-mаil: plast@iec-expo.com.ua.
11-12 квiтня 2018 року в м. Анкара в рамках 11-го засiдання Мiжурядової
українсько-турецької комiсiї з питань торговельно-економiчного
спiвробiтництва відбудеться українсько-турецький бiзнес-форум
Українську делегацiю очолюватиме перший вiце-прем'єр-мiнiстр України –
мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України С.I. Кубiв, до складу делегацiї
увiйдуть
представники
керiвництва
мiнiстерств,
вiдомств
України.
Передбачається участь дiлової делегацiї вiд ТПП України, яку очолить президент
Геннадій Чижиков.
Орiєнтовна* вартiсть участi у вiзитi: 690 дол. США (еквiвалент у гривнях) за 1
особу. У вартiсть включено: авiаперельоти*:
10.04.2018 – 20:15 – Київ – Анкара (РS 721);
12.04.2018 – 23:45 – Анкара – Київ (PC 1722);
проживання в готелi Swissotel Ankara (2 ночi, 1-мicний номер)*;
трансфери аеропорт – готель – аеропорт;
трансфери по мiсту вiдповiдно до програми;
страховку;
органiзацiйнi, туристичнi та банкiвськi послуги. *Bapтicть авiаперельотiв i
проживання може змiнюватися залежно вiд дати бронювання квиткiв i номерiв.
Контактна особа: Тетяна Ситник, ti@sрutnik.kiеv.ua
+38 044 531 91 30.
Контактна особа з органiзацiйних питань: Вiра Кузнецова, дирекцiя мiжнародного
спiвробiтництва ТПП України: (044 461 98 07, 067 233 47 50, vаk-iеr@uссi.оrg.uа
Запрошуємо до бізнес-місії в Бразилію
Почесне консульство Бразилiї в м.Днiпро та Українсько-Бразильський Центр
органiзовують поїздку української делегацiї до Бразилiї. Профiль делегацiї
охоплює освiтнiй та економiчний напрямки дiяльностi її учасникiв. Загальна
програма включає вiдвiдання міст: Рiо-де-Жанейро (14-20.04.2018), Сан-Паулу
(21-22.04.2018), Куритиба (23-25.04.2018), а також екскурсiйну програму на

водоспади Iгуасу (25-27.04.2018).
Делегацiю очолить голова Днiпропетровської обласної ради Пригунов Глiб
Олександрович. Серед учасникiв делегацiї – народний депутат України,
спiвголова групи мiжпарламентських зв'язкiв з Бразилiєю Романюк Вiктор
Миколайович, народний депутат України, голова пiдкомiтету з освiти Комiтету
ВРУ з питань науки i освiти Кремiнь Тарас Дмитрович, заступник мiнiстра освiти i
науки України Греба Роман Володимирович та iн.
Основнi зустрiчi для представникiв бiзнесового сектору делегацiї проходитимуть
у найбiльших промислових та фiнансових центрах країни – мiстах Рiо-деЖанейро та Сан-Паулу, а також у столицi української дiаспори – мiстi Куритиба.
Для заявлених учасникiв плануються галузеві зустрiчі з потенцiйними партнерами
за iнформацiйною та органiзацiйною пiдтримкою Посольства Бразилiї в Українi та
Посольства України в Бразилiї.
У разi зацiкавленостi просимо звертатися до Почесного консульства Бразилiї в м.
Днiпро Бондаренко Т.Л., тел.: +380988843724, е-mаil: соnsul@ukrаinе-brаsil.соm та
в копiї до Дирекцiї мiжнародного спiвробiтництва ТПП України e-mail: isаiрrg@uссi.оrg.uа
У квiтнi заплановано робочий вiзит до м. Сеул (Республiка Корея) Першого
вiце-прем'єр-мiнiстра України – Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi
України С. Кубiва
Про це повідомляє Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України. Наразі
з Корейською стороною опрацьовано можливiсть включення до програми вiзиту
бізнесової складової та отримано згоду вiд Корейської торгово-промислової
палати (КССI) на проведенyя дiлового «круглого столу» в другiй половинi дня
25.04.2018.
Враховуючи зазначене, просимо до 05.04.2018:
Повідомити про свою зацiкавленість щодо участi в зазначеному заходi;
запропонувати орiєнтовний перелiк напрямiв та тем для обговорення в рамках
бiзнес-заходу.
Iнформацiю просимо надсилати в робочому порядку до Дирекцiї мiжнародного
спiвробiтництва, контактна особа – Максим Даницький,
е-mail: dmn-ird@ucci.org.ua.
Компанія Guangzhou Zhenghe Exhibition Service Co., Ltd. запрошує на
Китайську міжнародну виставку медичного туризму
У 2018 році Китайська міжнародна виставка медичного туризму відбудеться у
трьох містах: 18-20 травня – в Шанхаї, 6-8 липня – в Ченду, 16-18 листопада –
в Пекіні.
Запрошуються до участі українські медичні установи та загальні лікарні, турагенції, установи охорони здоров'я та медичного страхування, лікарні та клініки
для лікування старіння, висококваліфіковані лікарі, центри управління охороною
здоров'я та центр медичної експертизи, клуби здоров'я, лікарні пластичної хірургії
та мобільного медичного лікування, центри репродуктивної медицини.
Guangzhou Zhenghe Exhibition Service Co., Ltd. Адреса: Room 713, International
purchasing center, No.8 Pazhou Road East, Haizhu District, Guangzhou, тел.: (0086)
13928598027
E-mail: 298691796@qq.com
Exhibition official website: http://www.cmtf.net
Company website: http://www.expozh.com

14-15 червня в Люблiнi Польсько-Українська Господарча Палата проведе III
Польсько-Схiдну конференцiю PUIG-Lub-Invest
Спiворганiзаторами заходу є мiський голова Люблiна Кшиштоф Жук i Маршалок
Люблiнського воєводства Славомир Сосновський.
У конференцiї вiзьмуть участь близько 200 учасникiв з Польщі, України, Бiлорусi,
Казахстану та iнших країн регiону. Запрошені представники влади Польщi та
України, а також представники бiзнесу, фiнансiв, засобiв масової iнформацiї,
наукових кiл та iнститутiв пiдтримки пiдприємництва.
Програма заходу розроблена на основi двох тематичних блокiв: «Роль iноземних
комерцiйних офiсiв ПАIТ та акредитованих у Польщi економiчних радникiв
як чинника активiзації мiжнародного економiчного спiвробiтництва i
торговельного обмiну» і «Взаємнi iнвестицiї, торговельна спiвпраця i доступ
до ринку працi як гаранти транскордонного економiчного розвитку».
Особливу увагу буде приділено аналiзу iнвестицiйних можливостей на територiї
Польщi, юридичних i податкових аспектiв, якi стосуються реєстрацiї дiяльностi
в Польщi та Європi, сертифiкацiї товарiв i пропозицiї спецiальних економiчних
зон.
Запрошуємо взяти участь у цiй конференції. Контактна особа: Аndrzеj Drоzd Вiцепрезидент ПУГП тел: 796-093-863 аndrzеj.drоzd@pol-ukr.com
Eчасть у заходi є безкоштовною, проїзд i проживання – за учасниками
конференцiї. Реєстрацiя – на Iнтернет-сторiнцi за посиланням: www.pol-ukr.com
До відома експортерів до Болгарії
За iнформацiєю Посольства України в Республiцi Болгарiя, у перiод з 20:00 8
квiтня до 08:00 10 квiтня 2018 року в Болгарськiй iнтегрованiй митнiй
iнформацiйнiй системi проводитимуться плановi технiчнi роботи. У зв'язку з цим
вона працюватиме в аварiйному режимi, що може призвести до сповiльнення
обробки документiв та скупчення автотранспорту на кордонi.
Просимо компанiяї-експортерів врахувати цю інформацію при плануваннi
логiстики транспортних перевезень автомобiльним транспортом.
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
Китайська компанія Shenzhen Granda Technology Development Co., Ltd.
(深圳广大科技发展有限公司) шукає надійних партнерів-постачальників
соняшникового шроту, бурякового жому та рафінованої соняшникової олії в
Україні
Представники компанії завітають до України з діловим візитом 3-12 квітня цього
року. Обов'язкові вимоги: потужності з виробництву шроту та жому мають бути
акредитовані AQSIQ для експорту в КНР та на даний момент включені до списку,
затвердженого AQSIQ (Головне управління КНР з контролю якості, інспекції і
карантину (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
of the People's Republic of China / 国家 质量 监督 检验 检疫 总局).
Китайська компанія Dandong Sonlong Economic Trade Co., Ltd.
(丹东三龙经贸有限责任公司)
прагне
знайти
надійних
партнерівпостачальників пшеничного борошна в Україні

Наприкінці квітня представники компанії планують завітати до України з діловим
візитом. Просимо підприємців, зацікавлених в експорті пшеничного борошна до
Китаю, поінформувати про це Сумську ТПП. .
Нiмецька компанiя «ТЕRRАХ» шукає дiлових партнерiв в Українi
Компанiя зацiкавлена в розмiщеннi замовлень на українських пiдприємствах
легкої промисловостi щодо пошиття одягу пiд брендом «ТЕRRАХ», зокрема
футболок, поло, сорочок, спортивних футболок та кардиганiв, чоловiчих робочих
штанiв та бермуд.
Контактна особа, громадянин Нiдерландiв, управляючий з питань закупiвель
(http://www.htr-terrax.de/) Kor van der Vеldе (Т.: +49 2369 20338-16, М. +49 151 56
813 430, kor.vandervelde@htr-terrax.de)
Сумський інформаційний портал «XPRESS» пропонує надання інформаційних
та рекламним послуг у 2018 році на взаємовигідних умовах
«XPRESS» працює в інформаційному полі України з 2009 року, щоденно
повідомляючи жителів області та м.Суми про головні події політичного,
економічного, соціального, спортивного та культурного життя регіону, а також
про найбільш значимі й резонансні події в Україні та світі.
У 2016 році незалежними експертами визнаний кращим серед сумських сайтів у
дотриманні головних стандартів журналістики, в т.ч. таких як об’єктивність і
неупередженість. Співробітники порталу – журналісти із значним досвідом
роботи.
На сьогодні портал має в середньому 1800 відвідувачів на добу і майже 4000
передплатників
групи
«XPRESS»
у
соцмережі
Facebook
(https://www.facebook.com/groups/808153739327747/). Також новини сайту
«XPRESS» включені в стрічку новин Ukr.net.
Протягом жовтня – грудня 2017 р. портал має позитивну динаміку відвідувань
(жовтень – 14 764, листопад – 26 902, грудень – 37 502). У березні 2018 року
кількість відвідувачів порталу зросла до 45 000.
Вікові групи читачів «XPRESS»: 18-24 роки – 6,5%, 25-34 роки – 25,4%, 35- 44
роки – 28,2%, 45-54 роки – 22,5%, 55-64 роки – 17,4 %. Вік від 25 до 55 років –
76,1%. Чоловіки – 57,7%, жінки – 42,3%.
Замовникам інформаційно-рекламних послуг пропонується, за умови
щомісячного перерахування за договором певної суми на рахунок порталу,
безлімітне (без визначення кількості) розміщення на порталі їхніх матеріалів
(статті, новини, оголошення, банери).
Якщо замовник готовий авансом оплатити їх розміщення протягом трьох місяців,
йому надається знижка 6,25%, протягом півроку –12,5%, протягом 12 місяців –
25% знижка.
Ціни і умови знижок додаються.
Про Ваше рішення щодо співпраці у 2018 році і розміщення матеріалів на
порталі «XPRESS» просимо повідомити електронною поштою на адресу:
agvozdik@ukr.net або телефоном +38 (066) 086-23-95.
Контактна особа, головний редактор порталу «XPRESS» Олександр Гвоздик
ДОДАТОК
Розцінки
на підготовку та розміщення інформаційно-рекламних матеріалів
на порталі Xpress :

Послуга

Примітка

Підготовка новини

На основі інформації
замовника
Розміщення новини,
Знаходиться протягом
повідомлення ( + за
тижня потім
побажанням безкоштовне переходить на
посилання на новину в
сторінку рубрики
соц.мережі)
Написання інтерв`ю, статті На основі матеріалів
Розміщення інтерв’ю,
статті (на першій стор. +
за бажанням замовника
посилання на статтю в
соц.. мережі)
Розміщення банера

Стаття знаходиться
протягом тижня,
потім переходить з
першої на сторінку
рубрики.

Кількість
Знаків
(з пробілами)
Не більше 22,5 тис.
Не більше
2,5 тис.

Місце на
першій
сторінці

Вартість
в грн.
150 грн

У стрічці
новин

Більше 2,5
тис.
Більше 2,5
тис.

150 грн

800 грн

Ліва сторона
- «Останні
статті»

150 грн

Права сторона
- вгорі під
прогнозом
погоди

150 грн.
на
тиждень

Додатково:
1. ЗНИЖКИ. Знижки на вказані розцінки діють за умов авансової оплати
клієнтом матеріалів: за три місяці – знижка 6,25%, за шість місяців –
12,5%, за рік – 25%.
2. Вартість розміщення матеріалів, що мають ознаки політичної реклами –
плюс 50 % до вартості цін, вказаних у Розцінках. Такі матеріали
супроводжуються позначкою «Опубліковано на правах політичної
реклами».
3. Матеріали, що містять ознаки комерційної реклами, маркуються
редакцією позначкою «Опубліковано на правах комерційної реклами».
4. Комерційні або політичні матеріали, які з бажанням клієнта не матимуть
вищезазначених позначок, оплачуються на 50% дорожче.
5. До усіх матеріалів замовник має надати фото форматом не менше 290 х
218 пікселів, 72 пікселі на дюйм. У разі відсутності фото замовник
уточнює, яке зображення бажане до матеріалу.
6. Якщо для написання матеріалу потрібне відрядження, розходи на нього
оплачує замовник окремо від вартості підготовки матеріалу.
7. Розміри банера попередньо погоджуються з редакцією порталу.
8. До розміщення приймаються матеріали, які відповідають Закону України
«Про інформацію». У разі розбіжностей тексту матеріалу із цим Законом
редакція за погодженням із замовником вносить до нього правки.
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 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

