Від 04.07.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
11 липня в рамках Німецько-українського партнерського проекту торговопромислових палат KVP Ukraine в ТПП України відбудеться майстер-клас
для виробників меблів «Тенденції та можливості ринку ЄС для українських
виробників меблів»
Тренер: Джуліан Лоусон Гілл, експерт із експорту, стратегій, маркетингу та
продажів із 25-річним досвідом розробки стратегій, проведення тренінгів і
коучингів з експорту до ЄС для компаній, зокрема для виробників меблів у
В'єтнамі, Хорватії та Литві.
Мова тренінгу: англійська (з послідовним перекладом українською).
Програма майстер-класу та умови участі в ньому додаються.
Контактна особа в ТПП України: Ольга Бондаренко, 044 461 98 08,
boi-ier@ucci.org.ua
10-11 жовтня в Українi, на Мiжнародному виставковому порталi «ЕхроUnivеrsе»,
вiдбудеться онлайн-виставка харчової промисловостi
Мiжнародний виставковий портал «ЕхроUnivеrsе»(https://expo-universe.com/) - перший
в Українi проект в iндустрiї виставкового бiзнесу, який допоможе вивести на
лiдируiочi свiтовi позицiї виставковий ринок України в цiлому та харчову
промисловiсть, зокрема. Онлайн формат виставки не обмежує учасникiв географiєю
розташування, територiєю та кiлькiстю товарiв, а дозволяє розширити ринки збуту
продукцiї на мiжнародному ринку, продемонструвати новiтнi досягнення галузi,
розширити дiловi контакти, обмiнятися професiйним досвiдом.
Онлайн-виставка харчової промисловостi – це новий рiвень взаємодiї виробникiв
кондитерських виробiв та продуктiв харчової промисловості, постачальникiв
сировини, виробникiв обладнання та упаковки, торговельних мереж, дистриб’юторiв.
Iнновацiйний формат виставки забезпечує безпосереднiй контакт вiтчизняних та
iноземних учасникiв в реальному часі за допомогою вiдео-зв'язку та текстового
чату.
Детальну iнформацiю про захiд можна отримати на веб-сайтi:
https://expo-universe.com/exhibition-entrance/49/
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
До Українського торговельного представництва в Китаї звернулась
низка китайських компаній, які шукають в Україні:
надійних партнерів-постачальників української деревини, а саме:

сухостою; берези; сосни; буку;
китайська компанія, що хотіла б інвестувати чи придбати українські інноваційні
технології або продукти. Вимоги: детальний опис (бізнес-план), інвестиційний лист
(бажано англійською мовою). Можливі форми кооперації: спільне підприємство,
пряма купівля прав.
китайська компанія Peace Tour Cultural Exchange Center, що організовує приїзд
делегації медичних експертів з Китаю, включаючи президентів Japan-China
Healthcare Exchange Association та Shanghai International Medicine Trading Co., ltd.,
професорів китайських госпіталів та ін. Мета візиту делегації:
зустрітись з фахівцями провідних клінік, що спеціалізуються на стовбурових
клітинах та сурогатному материнстві в Україні для того, щоб побудувати співпрацю
в галузі медичного туризму задля лікування китайських громадян; запросити
українських експертів до Китаю для сприяння клінічним дослідженням щодо
стовбурових клітин; створити спільне підприємство з українськими партнерами в
Китаї;
-

зустрітися з фахівцями провідних лабораторій (аналіз крові).

Делегація перебуватиме на території України з 20 до 30 липня цього року.
За додатковою інформацією
представництва в Китаї.

звертайтесь

до

Українського

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

Рекламна та PR-підтримка бізнесу

торговельного

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

