Від 07.02.2018 р.

Регіональні та міжнародні заходи
13 – 16 лютого 2018 року в Мiжнародному виставковому центрi мiста Шираз
(Республіка Іран) відбудеться Двадцята мiжнародна виставка харчової
промисловостi та пов'язаних з нею машинобудiвних галузей.
Iранська сторона висловила готовнiсть забезпечити пiльговi умови перебування
для учасникiв з України та готова взяти на себе витрати за дводобове проживання
4 осiб з числа представникiв дiлових кiл та фахiвцiв вiдповiдних галузей у
двомiсних номерах 4-зipкoвoгo готелю, а також забезпечити трансфер з аеропорту
до мiсця проведення виставки i у зворотному напрямку.
Деталi – на веб-сайтi: www.ifoodexpo.com.
26 лютого – 1 березня в провiнцiї Майсан (Республіка Ірак) відбудеться
виставка i конференцiя у галузi енергетики, будiвництва та інвестицій
Організатором заходу виступає Мiнiстерство Торгiвлi Республiки Iрак. За
детальною iнформацiєю звертайтесь за телефоном: 009647702829999,
009647901755296; e-mail: azhar21hadi@yahoo.com.
9 – 11 квітня в м. Дубаї (ОАЕ) в Міжнародному торговому центрі Дубаї відбудеться
щорічна інвестиційна зустріч Annual Investment Meeting
Учасники заходу матимуть можливість представити інформацію щодо інвестиційних
можливостей своєї країни в різних галузях економіки та взяти участь у B2B і G2B
перемовинах, передбачених програмою Форуму.
Очікується участь представників зі 140 країн світу, а також представників високого
державного рівня. Офіційні запрошення щодо участі в AIM 2018 були надіслані на адреси
Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку та торгівлі України С.І.
Кубіва, Директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій Д. Білака, Першого
заступника Міністра фінансів України О.С. Макарової, Голови КМДА В.В. Кличка та
Президента ТПП України Г.Д. Чижикова).
Деталі – на сайті: www.aimcongress.com
У разі зацікавленості в участі просимо поінформувати Сумську ТПП.
3 – 5 квітня в Києві на території Міжнародного виставкового центру
(Броварський проспект, 15, ст. Метро «Лівобережна») відбудеться X
Міжнародна спеціалізована виставка PLAST EXPO UA-2018
Організатором виставки є ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Мета
виставки – демонстрація досягнень науки, техніки і технологій, необхідних для
інноваційного розвитку економіки України, а також сприяння у встановленні
ділових, економічних і торговельних зв'язків між вітчизняними підприємствами
та країнами ближнього і далекого зарубіжжя.
Спеціалізована виставка дозволяє підприємствам ознайомитися зі світовими
новинками у своїй галузі, надає можливість продемонструвати свої власні
розробки, вивірити економічну доцільність і конкурентоспроможність своєї
продукції.
Plast Expo UA – це єдина в Україні виставка, яка об'єднує фахівців у галузі

переробки пластмас та каучуку, починаючи від виробництва сировини, створення
новітніх вітчизняних моделей устаткування і закінчуючи автоматизацією
технологічних процесів. У період адаптації українського ринку до вимог ЄС, Plast
Expo Ua дозволяє всім, хто стоїть біля витоків створення нового виробництва,
часткової модернізації або глобального оновлення діючих заводів і підприємств,
зорієнтуватися в різноманітті пропонованих на нашому ринку товарів, марок і
технологій.
NEW! Спеціальна експозиція «поліуретану»:
- обладнання для виробництва та переробки поліуретанів;
- сировина: поліуретани, силікони, епоксидні смоли, промислові пластики;
- вироби з поліуретанів
Контакти: тел.: (044) 201-11-58, 201-11-65,
e-mail: plast@iec-expo.com.ua , is@iec-expo.com.ua
Більше інформації тут: http://www.iec-expo.com.ua/pe2018.html?utm_source=webbuild&utm_medium=email&utm_campaign=plast300118
14 – 16 травня у Нацiональному виставковому i конференц-центрi м. Шанхай
(КНР) відбудеться 4-a Китайська Мiжнародна виставка продуктiв
харчування, м'яса та аква-продуктiв 2018 (The 4th China International Food,
Meat and Aquatic Products Exhibition 2018 (FMA)
Українська сторона отримала пропозицію від органiзацiйного комiтету
Шанхайської мiжнародної виставки вин та алкогольних напоїв щодо органiзацiї
Українсъкого павiльйону на виставцi. Китайська сторона пропонує українським
компаніям відповідні умови та знижки. Деталі – на сайті: www.fmachina.cn Про
намір щодо участі просимо інформувати Сумську ТПП.
15-21 травня 2018 р. у м. Новий Сад, Республіка Сербія, відбудеться 85
Міжнародний сільськогосподарський ярмарок
Це найважливіша подія агробізнесу в Південно-Східній Європі, яка об’єднує
Виставку сільгосптехніки; Національну виставку тваринництва; Виставку
органічних продуктів та продуктів з географічним зазначенням; Міжнародні
ділові зустрічі; колективнi виставки країн-учасниць; оцінку якості продукції та
послуг; бізнесові зібрання, презентації, майстерні, супровідні програми.
Одна з особливостей ярмарку – велика кількість офіційних візитів з усього світу,
активна ділова та дипломатична діяльність з супроводом економічних делегацій
та інформаційне висвітлення з боку понад тисячі акредитованих журналістів.
Крім індивідуальної участі компаній, для України пропонується колективна
виставка, створення національного стенду або стенду українських областей за
участю компаній, галузевого міністерства та державних інституцій, бізнесасоціацій, що надає можливість представити не тільки аграрний компонент, а й
економічний, туристичний потенціали, культурну спадщину і подібне. Країнам з
колективною виставкою надаються спец-пропозиції, зокрема статус «Країнапартнер», що має свої переваги.
Щодо участі звертайтесь на електронну пошту: ukrsrbchamber@gmail.com
Контактний телефон представника президента палати в Україні: +380 97 3183479.
Виставки в Державі Катар

7-10 травня ц.р. відбудеться «Project Qatar 2018», один з найбiлып
впливових та масштабних форумiв у Катарi у галузi будiвельних матерiалiв та
технологiй, сантехнiчного i промислового обладнання, продукцiї важкого
машинобудування. Деталі – на сайті: httр://www.projectqatar.com


6-8 листопада – «Hospitality Qatar 2018» – набільший в Катарi мiжнародний
захiд у галузi iндустрiї гостинностi, ресторанного бiзнесу, катарського ринку
продовольчих товарiв та сфери громадського харчування. Деталі – на сайті:
http://www.hospitalityqatar.qa/
Організатор заходів – компанія IFР Group. Контактна особа Ванеса Абу Жадех
(P.O.Box: 55576 Beirut, Lebanon, Phone:+961(5) 959111 Ext. 114, Fax:+961(5)
959888, email: Vаnеssа.АbоuJаоudеh@ifрехро.соm website: www.ifpgroup.net)
У контекстi пiдготовки зазначених виставок, за словами представницi IFР Group,
її фiрма також зацiкавлена у встановленнi контактiв з українськими профiльними
компанiями (агенцiями), якi спецiалiзуються на виставковiй дiяльностi, для
можливого налагодження партнерських стосункiв.
14 квітня – 05 травня 2018 року 18 спеціально відібраних фахівців з країн
Євразії пройдуть стажування в США
У рамках Спеціальної програми ділового стажування в Америці (SABIT)
Міністерства торгівлі США заснована програма навчання до в сфері холодового
ланцюга поставок з країн Євразії. За програмою SABIT успішно пройшли
навчання понад 6000 керівників і вчених з Євразії та інших регіонів світу. SABIT
надає учасникам можливість познайомитися з промисловим сектором США і
місцевими нормами та правилами, встановити цінні ділові знайомства, дізнатися
про інноваційні технології, обладнання та послуги, досягти розуміння ринкових
бізнес-концепцій.
Програма розрахована на три тижні. 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 холодового ланцюга поставок, і
відповідних галузевих асоціацій. Основною метою програми є знайомство з
американським ланцюжком поставок холодового ланцюга.
Кандидати, які бажають взяти участь в навчальній програмі, мають обіймати
посаду зі значним рівнем відповідальності і мати досвід управлінської роботи не
менше 3 років. Перевага надається заявникам, які мають технічну підготовку і
відповідний досвід роботи у сфері холодового ланцюга поставок і на даний час
обіймають керівну посаду в своїй організації/компанії. При 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 докласти лист керівника співробітника в тій
організації, де він або вона працює. Цей лист повинен 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. Заявка та рекомендаційний лист мають бути
складені англійською і російською мовами. За подання заявки не стягується будьяка 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 та їх досвіду в конкретних
секторах промисловості. Остаточне рішення про відбір кандидатів для участі в
програмі навчання приймає офіс програми SABIT у Вашингтоні. Кандидати,

відібрані 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.
У рамках програми SABIT буде проведена комплексна експертиза вас і вашої
компанії кількома різними способами, в тому числі шляхом пошуку на вебресурсах, запитів у бюро кредитних історій, звернення до 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 в 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 серйозними проблемами юридичного або
етичного характеру; випадки фактичного застосування заходів до учасників з боку
програми SABIT вкрай рідкісні.
Особи, які одного разу пройшли програму SABIT, в подальшому не
розглядаються для участі в програмах SABIT.
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
Литовська компанія шукає партнерів в Україні
Про це повідомляє Шауляйська торгово-промислова палата (Литовська
Республіка). Підприємство зацікавлене в
налагодженні ділових зв’язків з
українськими виробниками склопакетів. Контакти: rasa.kripaitiene@chambers.lt
телефон: +370 41 523903

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

