Від 04.09.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
3-4 жовтня 2019 року в м. Житомир відбудеться другий форум регіонів України
та Республіки Білорусь за участі президентів обох країн
Метою форуму є представлення економічного потенціалу регіонів України та
Білорусі, а також розбудова нових ініціатив і форм економічного, інвестиційного,
науково-технічного та культурного співробітництва на міжрегіональному рівні.
Торгово-промислова палата України увійшла до списку ключових організацій
співорганізаторів засідання Українсько-Білоруської Консультативної Ради,
створеної торгово-промисловими палатами двох країн, а також долучена до
організації проведення виставки великогабаритної техніки, виставки декоративноприкладного мистецтва та ярмарку продукції.
Восьме засідання Українсько-Білоруської Консультативної Ради відбудеться 3
жовтня ц.р. в приміщенні сесійної зали Житомирської міської ради (10014, м.
Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2) з 10:00 до 13:00, реєстрація з 9:30.
Програма заходу передбачає пленарну частину, B2B-зустрічі між компаніями,
а також неформальне спілкування з перервою на каву та урочистий обід для
українських і білоруських учасників.
Виставка великогабаритної техніки, виставка декоративно-прикладного
мистецтва та ярмарок продукції відбудеться 3-4 жовтня ц.р. в м. Житомир на
майдані Соборному. Участь в зазначених заходах безкоштовна, транспортнологістичні витрати компанія покриває самостійно.
Пленарне засідання Форуму за участі Президентів обох держав заплановане на 4
жовтня ц.р. з 10:00 до 15:00 в приміщенні Житомирського обласного українського
музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Відповідальними за
формуванням списків учасників з української сторони зазначеного заходу
визначено Мінрегіонбуд України, Житомирську ОДА та Офіс Президента України.
З питань участі звертайтесь до управління взаємодії з бізнесом
Сумської ТПП: тел.: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19, 050-407-22-25 або на
електронну пошту: ves2@cci.sumy.ua
09-13 вересня відбудеться торгова місія до Німеччини в рамках щорічної
конференції «Sourcing Trends»
Четверта конференція «SourcingTrends» присвячена органічній продукції. Щороку
конференція збирає головних гравців органічного ринку Європи та вже встигла
зарекомендувати себе як ефективна В2В-платформа, адже більшу частку учасників
складають саме європейські баєри.
У перший день традиційно відбудеться інформаційний форум з виступами
експертів. Серед вже анонсованих тем:


огляд світових торгових потоків ( у співпраці з AMI),



органічні зернові та ринок насіння,



ланцюги поставок органічної сировини,


перспективи розвитку органічної продукції та інновації (органічні коноплі
та протеїни),


ринок пальмової олії.

Особливістю цьогорічної конференції стане проведення 12 вересня
Українського Дня та Німецько-українського круглого столу.
Цей факт, а також зростаючий потенціал українських виробників та зацікавленість
ринком України і стали вирішальними аргументами організації
Організатори Торгової місії до Німеччини, що відбудеться 9-13 вересня 2019
року – ТПП України, Агроторгівля України та Німецько-Українська
промислово-торговельна палата.
Учасники торгової місії зможуть:


познайомитися з більш як 60 учасниками-баєрами з Німеччини та Франції,



поспілкуватися з потенційними бізнес-партнерами,



презентувати власну компанію та продукцію,

взяти участь в індивідуально організованих зустрічах з потенційними
закупівельниками,



отримати інформацію про останні світові продовольчі тренди,



здобути стабільну та перевірену часом мережу контактів

Програмою Торгової місії також передбачено відвідування оптового ринку
та порту Гамбурга. Делегацію торгової місії буде сформовано за результатами
попередньої співбесіди з потенційними учасниками.
12–14 вересня 2019 року у Варшаві (Польща) відбудеться ключова подія в
харчовій галузі Польщі – міжнародна продовольча виставка FOOD EXPO-2019
Головними відвідувачами виставки є провідні європейські дистриб’ютори,
оптові компанії, мережі супермаркетів та Інтернет-магазинів. Захід проходить у
режимі В2В і дозволить максимально сприяти розвитку контактів та
налагодженню ділової співпраці.
Основні напрями виставки: м’ясо і м’ясопродукти; жири і масла олія;
хлібопекарні та кондитерські вироби; риба і морепродукти; молоко і молочні
продукти, яйця; напої та алкоголь; овочі, фрукти та фруктово-овочеві продукти;
готові страви та функціональні продукти.
Польща є одним із ключових ринків для вітчизняної харчової продукції та
постачальником продуктів харчування, і саме виставка FOOD EXPO-2019 у
Варшаві може стати тим майданчиком, що забезпечить Вашій компанії
зустрічі з цільовою аудиторією, дасть змогу провести переговори й укласти
контракти на експорт або імпорт.
ТПП України, як офіційний партнер виставки FOOD EXPO-2019 у Варшаві,
запрошує Вас відвідати виставку і просить заповнити формуляр візитера.
Зверніть увагу, що після опрацювання організаторами виставки Вашої анкети може
бути прийнято рішення щодо часткової компенсації витрат на Ваш візит. Більш
детальна інформація – в Анкеті.
17 жовтня 2019 року Торгово-промислова палата України разом із Українським
проєктом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) та Посольством
Франції в Україні проведе осінній діловий форум «Україна медова і світ»
Партнери форуму: ТМ «Меди Межиріччя», приватне сільськогосподарське
підприємство «Дружба», засновник першого в Україні «Медового кластеру».

У роботі форуму візьмуть участь представники Уряду, Державної Фіскальної
служби України, Державної служби України з питань безпечності та якості
харчових продуктів, міжнародних організацій та установ, національні та
міжнародні експерти у галузі виробництва продукції бджільництва.
Захід уже традиційно передбачає проведення пленарної частини: «Україна медова
– разом формуємо позитивний імідж у світі» та практичної частини, панельної
дискусії: «Бджолярі – від аматорства до ефективного бізнесу» за участю провідних
французьких експертів. Програмою форуму також передбачено постійно діючу
виставку-презентацію меду, продукції бджільництва та дегустацію медів питних
від ТМ «Меди Межиріччя».
Теми для обговорення:


аналіз світового ринку меду та його перспективи,



державна політика у сфері виробництва та реалізації меду,



виконання дорожньої карти реформування галузі бджільництва в Україні,



заходи щодо збереження здоров’я бджіл,


удосконалення та спрощення законодавства щодо реєстрації пасік та
реєстрації потужностей операторами ринку,

гармонізація законодавства у сфері виробництва та реалізації меду у
відповідності до вимог ЄС,

шяхи залучення інвестицій у медовий бізнес, кредитування виробників,
страхування ризиків у бджільництві,


розширення географії експорту, рекомендації з виходу на нові ринки,



маркетингова стратегія, реклама, просування на ринки,


європейський досвід підтримки малих виробників, створення виробничих
кооперативів, розвиток географічних найменувань,


успішні практики ведення медового бізнесу в Україні,



створення Єдиного реєстру пасічників України тощо.

За результатами проведення Медового форуму планується обговорити та
прийняти Резолюцію (звернення) до Уряду України щодо вирішення
актуальних проблем та підтримки розвитку медової галузі.
Захід вiдбудеться 17 жовтня 2019 року о 10.00 в ТПП України ТПП (вул.
Велика Житомирська,33,зала «Гранд Хол», 1 поверх). Участь у форумі
безкоштовна за умови попередньої реєстрації.
Програма форуму.
Реєстрація учасників: yas-smk@ucci.org.ua
Додаткова інформація за тел.: +38 (044) 583 50 69 або e-mail, u-ol@ucci.org.ua
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

Іранське підприємство «Солімо Калле» зацікавлене в реалізації власних проектів у
співпраці з надійними інвесторами в сферах торгівлі та інвестицій в промисловості
Solico Kalleh має 42-річний досвід успішної діяльності в харчовій промисловості,
виробництві напоїв. Підприємство також експортує м’ясні, кондитерські вироби, вироби з
овочів, борошна, молочні продукти. Компанія працює в сферах кейтерінгу, а також упаковок
з поліетилентерефталату (PET) (пляшки), полістиролового посуду та пластикових стаканів.
Більше інформації на сайті компанії: https://kalleh.com/
E-mail: info@kalleh.com
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Засвідчення форс-мажорних обставин

Цінові дослідження

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

