Від 07.03.2018 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Вітаємо з 8 Березня!
Сумська торгово-промислова палата щиро вітає
представниць прекрасної статі з Міжнародним жіночим днем.
Зичимо миру, тепла і любові в домівках та серцях.
23-24 березня у Виставковому центрi «Iллiнський» (м. Суми, вул. Iллiнська, 7A)
Сумська торгово-промислова палата проведе спецiалiзовану виставкову
«Aбiтypiєнт-2018»
Виставка «Aбiтypiєнт-2018» є масштабною презентацiєю ринку освiтнiх послуг,
яка об'єднає провiднi навчальнi заклади областi, України, бiзнес-школи, навчальнi
центри. У попередні роки на виставці побували випускники шкiл м. Суми та
Сумської областi. Виставка отримала багато позитивних вiдгукiв вiд експонентiв
та вiдвiдувачiв.
Запрошуємо взяти участь та відвідати спецiалiзовану освiтню виставку
«Aбiтypiєнт-2018». Це дозволить презентувати Ваш навчальний заклад серед
молодi, що прагне здобути якiсну освiту, а майбутнім абітурієнтам та їх батькам –
зорієнтуватися у виборі майбутньої професії.
Про прийняте рiшення просимо повiдомити контактнiй особi Дворнику Роману
Сергiйовичу на електронну адресу: expo@cci.sumу.ua або за телефонами:
0664402866, (0542)61-09-25, (0542)61-09-45
12 - 30 червня запрошуємо на спеціальну американську програму ділових
стажувань «Інформаційні технології: управління стартап-компаніями» для
Азербайджану,
Грузії,
Казахстану,
Киргизстану,
Молдови,
Росії,
Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану
У рамках Спеціальної програми ділової стажування в Америці (SABIT)
Міністерства торгівлі США заснований курс навчання до 18 фахівців у сфері
стартап-компаній з країн Євразії. За програмою SABIT успішно пройшли
навчання понад 6000 керівників вищої ланки і вчених з Євразії та інших регіонів
світу. SABIT надає учасникам можливість познайомитися з промисловим
сектором США, місцевими нормами і правилами, встановити цінні ділові
знайомства, дізнатися про інноваційні технології, обладнання та послуги, досягти
розуміння ринкових бізнес-концепцій.
Програма розрахована на 19 днів. Перший тиждень присвячений навчанню і може
включати заняття на теми нормативних процедур, законодавства, стандартів,
сертифікації, бізнес-планів, міжкультурних переговорів і управління як для
асоціацій, так і для міжнародного бізнесу. Крім того, передбачені відвідування
об'єктів і зустрічі з представниками широкого спектра американських компаній,
що працюють в секторі стартап-компаній, і відповідних галузевих організацій.
Основною метою програми є знайомство з американською інноваційної
екосистемою для IT стартап-компаній.

Дана програма призначена для фахівців у галузі стартап-компаній. Кандидати, які
бажають взяти участь в навчальній програмі, повинні займати посаду зі значним
рівнем відповідальності і мати досвід управлінської роботи не менше 3 років.
Перевага віддається заявникам, які володіють технічною підготовкою і
відповідним досвідом роботи у сфері стартап-компаній і на даний час займають
керівну посаду в своїй організації. За наявності такого рівня кваліфікації
учасники зможуть отримати від навчання максимум користі. Професійні
перекладачі-синхроністи забезпечать усний переклад програми з англійської на
російську мову. Таким чином, учасники повинні вільно володіти російською або
англійською мовою.
До заявки на участь необхідно додати лист керівника співробітника в тій
організації, де він або вона працює. Цей лист має містити опис посадових
обов'язків Кандидата і дозвіл на участь Кандидата в програмі в зазначені терміни.
Якщо Кандидат є директором організації, до заявки слід прикласти
рекомендаційний лист від ділових партнерів з коротким описом спільних
проектів. Якщо рекомендаційний лист складено російською мовою, також слід
докласти його переклад англійською мовою. Заявка та рекомендаційний лист
повинні бути складені і англійською, і російською мовою. За подачу заявки не
стягується будь-яка оплата. Прийом заявки, її обробка та відбір для участі в
програмі здійснюються безоплатно.
Перевірка і відбір кандидатів здійснюється Міністерством торгівлі США на
підставі професійних і освітніх досягнень кандидатів і їх досвіду в конкретних
секторах промисловості. Остаточне рішення про відбір кандидатів для участі в
програмі навчання приймає офіс програми SABIT у Вашингтоні. Кандидати,
вибрані для участі, будуть повідомлені співробітником SABIT в Євразії.
Учасникам, які пройшли відбір, уряд США оплатить вартість авіаквитків в обидва
кінці з зазначеного пункту в Сполучені Штати, проживання в готелях, комплексну
програму навчання, послуги перекладачів, медичну страховку на випадок
необхідності надання невідкладної медичної допомоги, а також стипендію для
компенсації вартості харчування і додаткових витрат. Супровід учасників
подружжям або членами сім'ї не передбачено.
Кожен учасник повинен самостійно забезпечити проїзд до зазначеного пункту
відправлення і мати дійсний закордонний паспорт. Всі учасники програми SABIT
в'їжджають в США по бізнес-візі B-1 / B-2, умови видачі якої забороняють
отримання окладу або гонорару. Витрати, пов'язані з отриманням візи США,
учасники беруть на себе. Учасникам програми SABIT забороняється робити
спроби постійного працевлаштування в США. По завершенні програми навчання
учасники зобов'язані повернутися до своїх країн. Учасникам забороняється
продовжувати перебування в США після навчання.
Звертаємо увагу, що в рамках програми SABIT буде проведена комплексна
експертиза вас і вашої компанії кількома різними способами, в тому числі шляхом
пошуку веб-ресурсів, запитів у бюро кредитних історій, звернення в Управління з
контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США та інших
джерел. У разі виявлення будь-яких санкцій щодо вас або вашої компанії або
будь-яких проблем юридичного або етичного характеру, ваша участь у програмі
виключається. Якщо ви вже отримали запрошення, це запрошення може бути
відкликано, а якщо ви вже в'їхали на територію США, ваша участь в програмі
може бути перервано. Ця експертиза спрямована тільки на серйозні питання,
пов'язані з санкціями уряду США, або серйозні проблеми юридичного або
етичного характеру; випадки фактичного застосування заходів до учасників з боку
програми SABIT вкрай рідкісні.
Будь-які випадки введення в оману щодо істотних обставин з боку Кандидата в
усній або письмовій формі автоматично є підставою для дискваліфікації або

виключення з програми, в тому числі у випадках, коли учасник пройшов відбір
або знаходиться у США.
Особи, які пройшли програму SABIT, в подальшому не розглядаються для участі
в навчанні.
http://www.sabitprogram.org/index.php?option=calendar&Itemid=73
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
Міжнародні тендери, оголошені в Грузії.
 JSC «Georgian Railway» оголосила тендер на закупівлю кузовів,
причепів та напівпричепів. Загальна вартість – 950 тис. ларі (385 тис.
дол. США). Кінцева дата подання пропозиції – 09.03.2018;
 JSC «Georgian State Elektric System» оголосила тендер на закупівлю
електродвигунів та генераторів. Загальна вартість – 11 млн. 229 тис.
ларі (4 млн. 557 тис. дол. США). Кінцева дата подання пропозиції –
12.03.2018;
 Georgia’s Innovations and Technology Agency оголосило тендер на
проведення оздоблювальних будівельних робіт. Загальна вартість – 247
тис. ларі (100 тис. дол. США). Кінцева дата подання пропозиції –
05.03.2018;
 Georgia’s Innovations and Technology Agency оголосило тендер на
проведення оздоблювальних будівельних робіт. Загальна вартість – 247
тис. ларі (100 тис. дол. США). Кінцева дата подання пропозиції –
05.03.2018;
 Tbilisi Transport Company оголосила тендер на установку електричного
та механічного обладнання. Загальна вартість – 340 тис. ларі (138 тис.
дол. США). Кінцева дата подання пропозиції – 06.03.2018;
 GR Logistics and Terminals LLC оголосило тендер на послуги з обробки
та зберігання вантажів. Загальна вартість – 457 тис. ларі (185 тис. дол.
США). Кінцева дата подання пропозиції – 07.03.2018;
 Компанія Tbilisi Gldani District Gamgeoba оголосила тендер на
проведення робіт з підготовки будівельного майданчика. Загальна
вартість – 251 тис. ларі (102 тис. дол. США). Кінцева дата подання
пропозиції – 12.03.2018

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 журналівіснику 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

