Від 08.05.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Сумська торгово-промислова палата та Сумська обласна державна
адміністрація пропонують товаровиробникам регіону взяти участь у В2В
перемовинах з представниками бізнес-кіл Іраку, ОАЕ та КНР
Захід відбудеться 22 травня 2018 року в рамках XV виставки міжрегіональної та
зовнішньоекономічної співпраці «Слобожанський міст-2018» та міжнародного
бізнес-форуму «Sumy Invest Bridge» у ВЦ «Іллінський».
Заплановані зустрічі В2В з Головою Іраксько-Української ділової ради ABBAS
JAWAD HAIDAR AL-NOORI та бізнес-делегацією Іраку щодо поставок у сфері
комунального господарства; закупівлі соняшникової олії, пшеничного борошна,
зернових, м’яса птиці та кондитерських виробів; деревини; кукурудзи і кормів
для худоби, закупівлі живих тварин; закупівлі керамічних виробів, фарби та
шпалер, виробів із кераміки та порцеляни; з питань співпраці в галузі
фармацевтики та ветеринарної медицини.
В2В перемовини із представником компанії Borouge (ОАЕ) матимуть на меті
обговорення із зацікавленими виробниками Сумщини питань постачання
нафтохімії, полімерів та одержання інвестицій.
У В2В перемовинах візьме участь і представник китайської компанії Huawei, яка
пропонує комплексні системи безпеки для підприємств та громад (відеонагляд,
програмне забезпечення нагляду тощо).
Програма додається.
11-го травня в ТПП України за безпосередньої пiдтримки Посольства
Об'єднаних Арабських Емiратiв (ОАЕ) вiдбудеться презентацiя торговельноекономiчного потенцiалу ОАЕ
Учасники заходу отримають вичерпну iнформацiю щодо перспективних
можливостей виходу на арабськi ринки, а також участi в мiжнароднiй виставцi
EXPO 2020 в м. Дубаї.
До участi запрошуються представники всiх сфер економiки, окремо варто
видiлити галузi найбiльш представленi в поточному торговому балансi:
• агропромислова галузь (зерновi культури, насiння та плоди олiйних
культур, м'ясо, молоко, яйця);
• машинобудування (енергетичне та промислове);
• металургiя;
• харчова галузь (кава, чай, борошно, рослиннi олiї та твариннi жири, мед);
• хiмiчна галузь (сiрка, пластмаси та полiмери);
• деревообробна галузь (деревина та вироби з неї).
Для участi в заходi компанiям потрiбно завчасно реєструватися за посиланням:
https://goo.gl/HUXFei . Вартiсть участi для членiв ТПП України становить 240
грн, з ПДВ, для всiх iнших органiзацiй i компанiй – 320 грн, з ПДВ

24-25 травня в рамках XV Гомельського економічного форуму РУП
«Національний центр маркетингу і кон'юнктури цін» та управління спорту і
туризму Гомельського облвиконкому запрошують до участі в роботі секції
«Туризм Гомельщини. Перспективи розвитку» та рекламно-ознайомчому турі
Цільова аудиторія – представники туристичних фірм, агентств, туристичноінформаційних центрів, туроператорів, потенційні інвестори, представники
засобів масової інформації, представники Посольств і Консульських установ,
партнери в сфері спорту та туризму.
Участь в цих заходах безкоштовна (проживання та харчування буде організоване
приймаючою стороною). За рахунок власних коштів учасник оплачує тільки
транспортні витрати.
Контактна особа: завідувач сектором туризму управління спорту та туризму
Гомельського облвиконкому Марина Яшенкова, тел.: +375 (232) 346470, тел.
мобільний: +375 (29) 6406891, e-mail: usit@sportgomel.by
08-9 червня в м. Любліні відбудеться ІІІ Польсько-Східна конференція PUIGLub-Invest
У конференції візьмуть участь близько 200 учасників з Польщі, України, Білорусі,
Казахстану та інших країн регіону.
Програма події розроблена на основі двох тематичних блоків, перший з яких під
назвою: «Роль іноземних комерційних офісів ПАІТ та акредитованих економічних
радників, як чинники активізації міжнародного економічного співробітництва і
торгівельного обміну», другий: «Взаємні інвестиції, торгівельна співпраця і
доступ до ринку праці – як гаранти транскордонного економічного розвитку».
Особливу увагу буде приділено аналізу інвестиційних можливостей на території
Польщі, юридичних і податкових аспектів, які стосуються реєстрації діяльності в
Польщі і Європі, сертифікації товарів і пропозицій спеціальних економічних зон.
Детальна інформація про подію – за посиланням http://www.pol-ukr.com/uk/iiedycja-polsko-wschodniej-konferencji-puig-lub-invest/
14-15 червня в м. Люблін відбудеться ІІІ Польсько-Східна конференція PUIGLub-Invest
У конференції візьмуть участь близько 200 учасників з Польщі, України, Білорусі,
Казахстану та інших країн регіону.
Програма події розроблена на основі двох тематичних блоків, перший з яких під
назвою: «Роль іноземних комерційних офісів ПАІТ та акредитованих економічних
радників, як чинники активізації міжнародного економічного співробітництва і
торговельного обміну», другий: «Взаємні інвестиції, торговельна співпраця і
доступ до ринку праці – як гаранти транскордонного економічного розвитку».
Особливу увагу буде приділено аналізу інвестиційних можливостей на території
Польщі, юридичних і податкових аспектів, які стосуються реєстрації діяльності в
Польщі та Європі, сертифікації товарів і пропозицій спеціальних економічних
зон.
Детальна інформація про подію – за посиланням http://www.pol-ukr.com/uk/iiedycja-polsko-wschodniej-konferencji-puig-lub-invest/
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
Білоруська компанія «Техніка зв’язку» шукає партнерів в Україні
Відкрите акціонерне товариство «Техніка зв'язку» пропонує співпрацю в галузі
постачання телекомунікаційного і оптоволоконного устаткування, товарів
народного споживання.
Білоруське Приватне виробниче унітарне підприємство «Ів’єагросервіс»
запрошує до довгострокової співпраці
Передбачувані сфери співпраці:
• Прийом товару залізничним транспортом (криті, зерновози, піввагони),
складування, відвантажування споживачам автомобільним транспортом і
залізничними вагонами. Розмитнення, фасування в мішки, баули, контейнери.
• Прийом товару на відповідальне зберігання. Надання допомоги в реалізації на
території Білорусі.
Зручне географічне розташування: Ст. Гав’я, Ів’євський р-н, Гродненська область,
Республіка Білорусь (відстань до великих населених пунктів: Мінськ – 130 км,
Гродно – 130 км, Ліда – 30 км, Новогрудок – 38 км, Барановичі – 100 км,
автомобільний прикордонний перехід в Литву Беняконі – Шальчининкай – 50 км,
Кам'яний Лог-Мядінінкай – 70 км)
Власні складські приміщення – 2300 м2, повний комплекс вантажнорозвантажувальних механізмів (шнеки, навантажувачі). Досвід роботи з
перевантаження зерна і зернопродуктів, жому, кам'яного вугілля. Обсяг 2-4
вагони в день.
Підприємство існує з 21 жовтня 1996 року. Директор (засновник) Віктор
Броніславович Ашейчік, тел.: +375296126502
Американські партнери шукають українського виробника активованого
вугiлля для подальшого постачання продукту до Сполучених Штатiв
Америки
Американська компанiя зацiкавлена в iмпортi продукцiї певної специфiкацiї.
В разi зацiкавленостi у розширенi географiї ринку збуту своєї продукцiї та виходi
на американський ринок, просимо фармацевтичні компанiї Сумської області
звернутися на ел. адресу: mаb-zеd@uссi.org.ua – вiдповiдальна особа Марина
Охромєєва (тел. 044 461-98-17).
Аукціон в Киргизькій Республiці
Згідно з інформацією Посольства Киргизької Республіки в Україні, Державний
комiтет промисловостi, енергетики та надровикористаня Киргизької Республiки
проводить повторний аукцiон на родовище кам'яної солi «Кетмен-Тюбiнське»,
розташоване в Токтогульському районi Джалал Аббадської областi.
Зацiкавленi особи можуть ознайомитися з умовами участi в аукцiонi на веб-сайтi
www.skpen.kg, або за тел.: +996 312-90-98-77, а також за адресою ДКПЕН КР – м. Бiшкек,
бул. Еркiндiк, 2, каб. 206.
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 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

