Від 06.03.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
14 березня в приміщенні ТПП України (зала «Колізей») відбудеться презентація
туристичного потенціалу Соціалістичної Республіки В’єтнам
Захід організований ТПП України, туроператором TPG в Україні та Посольством
СРВ в Україні.
Початок о 12:00
За деталями звертатися за тел..: 095 546 65 09, e-mail: annagusak23@gmail.com
28-29 березня Закарпатська ТПП в м. Ужгороді проводить «Міжнародні
контактні дні»
Захід відбудеться за напрямками: лісозаготівля, деревообробка, деревообробне
обладнання та технології, виготовлення меблів та виробів з деревини, меблева
фурнітура.
У «Міжнародних контактних днях» візьмуть участь ділові кола Румунії,
Словаччини, Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії, України.
Бажаючі взяти участь в «Міжнародних контактних днях» в м. Ужгороді мають
надіслати на е-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua або факсом: (0312) 66-94-74 попередню
інформацію про фірму, для занесення до каталогу зустрічі (назва фірми, адреса,
телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок діяльності,
зацікавленість у співпраці).
Можливе розміщення тексту реклами про ваше підприємство на сторінках
каталогу. Вартість 1 см² реклами – 0,75 грн. Мінімальний розмір рекламного тексту
– 50 см² .
Пропонується розмістити продукцію вашої фірми на виставковому стенді. Вартість
стенда (2 м²) – 500 грн.
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:
1920 грн. (з ПДВ), що включає: проживання в готелі (одна ніч в одномісному
номері), харчування, перекладацькі послуги, розміщення інформації про фірму в
каталозі зустрічі, організаційні видатки.
ПРОГРАМА:
28 березня
29 березня

З 15.00

Заїзд учасників.

19.00

Вечеря

09.00-10.00

Реєстрація учасників зустрічі

10.00-10.15

Офіційне відкриття зустрічі

10.15-14.30

Проведення переговорів між учасниками зустрічі

14.30

Обід, від’їзд учасників зустрічі

Контактні телефони: (0312) 66-94-62, 66-94-50

E-mail:

exib@tpp.uzhgorod.ua

Київська ТПП спільно з Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH та німецько-українським партнерським проектом торговопромислових палат KVP Ukraine проводить нaбip на другий тренінг-курс
EUREM з підготовки фахівців у галузі енергоменеджменту, який заплановано
провести з 21 березня по 13 вересня 2019 року.
Запрошуємо представників бізнес-спільноти Сумщини долучитися до цього
проекту (програма курсу, заявка на участь та запрошення додаються).
За детальною iнформацією звертайтесь до координатора програми Олександра
Синенка, тел. (044)235-82-96, e-mail: seminar@kcci.org.ua
20 травня у Відні відбудеться українсько-австрійський економічний форум
Співорганізаторами форуму виступають Федеральна палата економіки Республіки
Австрія i Торгово-промислова палата України.
Австрійська сторона підтвердила свою зацікавленість щодо спеціалізації форуму, а
саме:
• торговельно-економіне та інвестищйне співробітництво з українськими
регіонами;
• співробітництво з представниками українського бiзнecy з найбільш розвинутих та
перспективних секторів української економіки – сільського господарства, сектору
інформаційних технологій, енергоефективності та відновлювальної енергетики,
виробництва споживчих товарів.
Під час форуму українським учасникам з регіонів надається можливість
презентувати економічний та інвестиційний потенціал peгioнiв своїх територій,
регіональні програми розвитку, регіональні інвестиційні проекти, а представникам
ділових кіл – провести перемовини з потенційними австрійськими партнерами.
У зв'язку з цим надсилаємо Вам проект програми (додаток) для розгляду та
надання пропозицій щодо участі делегації Сумської області в зазначеному заході.
Пропозиції щодо складу делегації просимо надати Сумській ТПП до 15
березня 2019 року. Контактна особа Дворник Роман Сергійович.
23-26 травня відбудеться ювілейна XX Міжнародна виставка
«Весна в Гомелі»
Організатор виставки – Гомельське відділення Білоруської торгово-промислової
палати за підтримки Гомельського облвиконкому та Гомельського міськвиконкому.
Виставка пройде в дні Гомельського економічного форуму.
Міжнародна виставка «Весна в Гомелі» – наймасштабніша регіональна виставка
країни, демонстрація економічного потенціалу найбільшої області Республіки
Білорусь.
Концепція ювілейної XX Міжнародної виставки «Весна в Гомелі»: «Гомельська
область – Ваш партнер».
Площа експозиції буде розділена на сектори:
• внутрішня експозиція (формується за галузевим принципом) – 1200 м кв.
• виставка великогабаритної техніки і промислових зразків – 1500 м кв.
• торгові ряди (об'єкти громадського харчування та роздрібної торгівлі) – 600 м кв.
• Свято молдавської культури «Дні Молдови в Гомельській області» – 120 м кв.
• Свято майстрів і ремісників «Гомельська Весна» – 1500 м кв. Забудова
здійснюється з використанням сучасних підходів у формуванні виставкових
експозицій.
Передбачено понад 50 заходів ділової програми виставки, що включають в себе
В2В перемовини та презентації.

У рамках «Весни в Гомелі» пройде традиційне VI Республіканське свято майстрів і
ремісників «Гомельська весна».
Додаткову інформацію можна отримати на сайті Гомельського відділення БілТПП:
www.ccigomel.by
Контактні особи: Лисицька Вероніка Олександрівна, Терещенко Андрій
Васильович, Грім Іван Савелійович, Філатова Віра Володимирівна: тел. +375 232
235111, факс: +375 232 221845, e-mail: ves@ccigomel.by
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
1.

Тендер в Республіці Індія

Згідно з інформацією Посольства України в Республіці Індія, компанія «Mahanadi
Coalfields Ltd.» (дочірня компанія «Coal India Limited») оголосила міжнародний
тендер на закупівлю основного насоса для гідравлічного екскаватора.
Граничний термін подання тендерних пропозицій – 01.03.2019 р.
Детальна інформація щодо тендеру на сайтах: https://coalindiatenders.nic.in/
та http://mahanadicoal.in
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

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

