Від 07.09.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
09 вересня у ВЦ «Іллінський» відбудеться аграрний бізнес-форум
«Органічне виробництво – повага до себе та своєї землі»
Одночасно з форумом 09 вересня у виставковому комплексі «Іллінський», а 10
вересня – у Сумському національному аграрному університеті – проходитиме
виставка продуктів харчування та сільськогосподарських товарів, у тому числі
сертифікованої органічної продукції «Продукти для здорового життя».
Організатори агрофоруму та виставки органічної продукції – Сумська торговопромислова палата, Сумський національний аграрний університет, Асоціація
«Спілка аграрних підприємств Сумської області», інші громадські організації.
Заходи проходитимуть за підтримки Сумської обласної державної адміністрації.
«Однією з глобальних проблем людства – є здорове харчування. У цьому сенсі
вкрай важливим є розвиток органічного виробництва, в тому числі в Україні і на
Сумщині, зокрема. Нині Сумська торгово-промислова палата лобіює підтримку
органічного виробництва у «Програмі розвитку АПК та сільських територій
Сумської області на період до 2020 року». У нас є багато земель, придатних для
сертифікації на органічне виробництво. Цей вид господарювання забезпечить
підвищення добробуту жителів області, а також збереження екології та високої
якості земель. Обговоренню цілого комплексу питань, пов’язаних з органічним
виробництвом, присвячений аграрний форум, який пройде вперше в нашому
регіоні. У ньому візьмуть участь представники Мінагрополітики,
сертифікаційного органу, торговельних мереж, науковці, аграрії Сумщини та
зарубіжжя. Ми спробуємо всебічно розкрити законодавчий та практичні аспекти
ведення органічного виробництва», – поінформував президент Сумської торговопромислової палати Костянтин МАКАРЕНКО.
За його словами, аграрний форум стане поштовхом до розвитку органічного
виробництва на Сумщині та в Україні.
У програмі форуму: презентація процесу та правил органічного виробництва від
сертифікаційного органу, виступи товаровиробників Сумщини, які знаходяться у
стадії одержання сертифікату на виробництво органічної продукції, презентації
фахівців, які здійснюють продаж органічної продукції у м. Суми.
Учасники універсальної виставки зможуть придбати органічну продукцію
товаровиробників Сумщини; відвідати майстер-класи зі здорового харчування.
На учасників та гостей свята чекає цікава розважальна програма.
22 вересня 2016 року в приміщенні Закарпатської торгово-промислової
палати проходитиме презентація шведсько-української фірми «БМЮ
Україна», виробника екологічних та економних світлодіодних LED ламп.
Тема презентації: «Практика світлодіодних рішень на виробництві і в
промисловості, тепличному та вуличному освітленні».
Під час презентації будуть розглянуті теми:
- енергоефективне освітлення, як складова енергоефективності вашого
підприємства;

- як підібрати світлодіодне освітлення в співвідношенні ціна-якість;
- термін окупності і розрахунок економії в цифрах при заміні люмінесцентних
ламп на світлодіодне освітлення;
- які помилки часто допускають при виборі світлодіодної продукції;
- перспективи і вигоди застосування світлодіодних джерел світла на робочих
місцях, в офісах та у виробничих приміщеннях;
- світлодіодні фіто-світильники для тепличного освітлення як сучасний
енергоефективний аналог традиційного освітлення;
- переваги вуличного світлодіодного освітлення.
У разі зацікавленості просимо направити заповнену заявку на участь.
Місце проведення презентації: м. Ужгород, вул. Грушевського, 62А, виставковий
зал Закарпатської ТПП, початок о 10 годині.
Участь у презентації безкоштовна.
29-30 вересня у Мінську відбудеться інвестиційний форум «Білоруський
форум: інвестиції, фінанси, розвиток»
Детальна інформація – на сайті: http://belarusforum.by/
24-26 вересня в м. Тегеран відбудеться четверта мiжнародна морська
виставка
Вона має на меті ознайомлення країн Азiатсько-Тихоокеанського регiону та СНД
з потенцiалом та можливостями Iсламської Республiки Iран у морськiй та
портовiй галузях. Iранська сторона запрошує зацiкавленi українськi пiдприємства
та організації взяти участь у зазначенiй виставцi. Деталі – на сайті:
http://iranseaexpo.com/
31 жовтня – 3 листопада в Ірані пройде Мiжнародна виставка i самiт щодо
iнвестиційних можливостей Кish INVЕХ 2016
У рамках заходу відбудеться третя мiжнародна виставка «Бiржi, банки,
страхування та приватизація». На самiтi обговорюватимуться такi теми:
можливості компанiй на ринку цiнних паперiв; надання сучасних банкiвських і
страхових послуг; розширення можливостей для конкуренцiї на грошовому і
фондовому ринках з аналогiчними країнами; можливостi, якi мають мiсцевi та
iноземнi фiнансовi iнститути впровадження iнвестицiйних можливостей в рамках
нацiональних стратегiй на макрорiвнi.
16-19 листопада на островi Кiш (Iсламська Республiка Iран) відбудеться
Восьмий мiжнародний авiасалон Iran Air Show 2016
До участі в ньому запрошуються українськi авіапiдприємства для поглиблення
ефективних двостороннiх взаємозв'язкiв.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – новий партнер Cумської торговопромислової палати!
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – універсальний Банк, власником якого є
одна з найбільших фінансових груп світу – Credit Agricole Group (Франція). Банк
працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр сучасних
банківських послуг приватним і корпоративним клієнтам. Згідно з класифікацією
НБУ, CREDIT AGRICOLE входить до групи великих банків України.

Credit Agricole Group – це головний партнер французької економіки та одна з
найбільших банківських груп в Європі. Це провідний роздрібний європейський
банк, що також має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі
банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування.
Credit Agricole є лідером на ринку банківських послуг у Франції і представляє
усі сфери фінансової діяльності дочірніми компаніями в 54 країнах світу.
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» є одним з найбільш ефективних і стабільних
банків України. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – найнадійніший банк в
Україні в 2016 році за версією Інтернет-порталу «Мінфін». ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» пропонує повний спектр банківських продуктів та послуг для
Вашого бізнесу та Вашої родини.
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. Суми
вул. Горького, буд. 25,
40004, Україна
тел. (0542) 702-031; 702-032
Contact Center: 0 800 30 5555 – безкоштовно по Україні
сайт банку: www.credit-agricole.ua
До відома експортерів соняшникової олії
Громадянин Ефіопії Lijalem Hika зацікавлений в налагодженні ділових контактів
з українськими виробниками соняшникової олії для її імпорту в Ефіопію
(+251961142392, hikalijale@yahoo.ca)
Тендери в Республіці Сербія


Підприємство комунального господарства «Комград» оголосило тендер
на закупівлю сміттєвоза з механізмом завантаження 16 куб. м. Кінцева
дата подання тендерних пропозицій – 29.09.2016;



Підприємство комунального господарства «Комград» оголосило тендер
на закупівлю комунального автомобіля-автопідйомника. Кінцева дата
подання тендерних пропозицій – 29.09.2016;



Комунальне підприємство «Водопровід і каналізація» м. Обреновац
оголосило тендер на закупівлю комбінованої будівельної машини.
Кінцева дата подання тендерних пропозицій – 19.09.2016;



Державна компанія «Електромережа Сербії» оголосила тендер на
закупівлю інверторів і випрямлячів. Кінцева дата подання тендерних
пропозицій – 12.09.2016

Тендер в Туркменістані
Державний концерн «Туркменхімія» повторно оголосив міжнародний тендер на
проектування та будівництво «під ключ» Хімічного комплексу з виробництва
мінеральних добрив та хімічної продукції у м. Мари (Туркменістан). Кінцева
дата подання тендерних пропозицій – 10.10.2016.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-07-67 та на ел.
скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту

Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру
Послуги у сфері державних закупівель
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
З повагою, Сумська ТПП

