Від 08.05.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
21 травня у ВЦ «Іллінський» Сумської торгово-промислової палати (м. Суми,
вул. Іллінська, 7-а) відбудеться Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge2019»
Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge» проводиться, починаючи з 2004
року, за підтримки Сумської обласної державної адміністрації. Його метою є
створення базису для інтенсивного розвитку міжнародних торговельноекономічних відносин, пошуку інвесторів, ознайомлення з економічним та
інвестиційним потенціалом регіону.
Захід включає низку дискусій щодо актуальних питань торгівлі з Україною, а також
організацію В2В перемовин. Щорічно в роботі форуму беруть участь
представники підприємств, влади, наукових кіл України та інших держав.
Свою участь у цьогорічному форумі вже підтвердили Радник Посольства
Киргизької Республіки в Україні Меерімбек Апишов, представники Посольства
Республіки Казахстан в Україні, Почесний консул Словацької Республіки в Харкові
Віктор Попов, представник Торгового дому «Україна-Нігерія» Сергій Свистіль,
представники інвестиційної компанії Horizon Capital, Голова правління
Українського агентства кластерного розвитку «CLUST.UA» Михайло Крікунов,
виконавчий директор кластеру легкої промисловості та дизайну у м. Харків Олег
Єгоров та інші. Запрошені бізнес-делегації Словацької Республіки та Республіки
Казахстан.
Програмою форуму передбачено також проведення В2В перемовин.
Просимо зацікавлені підприємства реєструватися на участь у Форумі та на
індивідуальні В2В перемовини з учасниками заходу на електронну пошту:
ccisumy@gmail.com або за телефонами: +38 0542 77 07 67, 067 542 91 19, 66 055 40
66, факс: +38 0542 60 03 90.

Контактна особа – Світлана Колодяжна..
16-17 травня в м. Вітебськ (Білорусь) пройде VIII Міжнародний економічний
форум «Інновації. Інвестиції. Перспективи»
У рамках заходу будуть представлені кращі досягнення підприємств Вітебської
області в сфері інновацій, зразки експортоорієнтованої продукції, пропозиції для
зарубіжних компаній в сфері технологічного та інвестиційного співробітництва, а
також в різних сферах послуг.
Програмою Форуму передбачено панельні дискусії з актуальних питань
співробітництва з можливістю презентацій зарубіжних компаній.
Планується організація зарубіжного павільйону з безоплатним наданням
виставкової площі з метою демонстрації інноваційних проектів,
високотехнологічної продукції, наукових розробок університетів, пропозицій в
сфері послуг регіонів-партнерів.
Інформацію про заходи Форуму можна отримати на сайті: www.iipvit.by
Там же передбачена електронна реєстрація учасників. Телефони: +375 (212) 33 61
52, 42 58 51; е-mаil: vitоblisр@vitеbsk.bу, comeconved@vitebsk.by.

Посольство Республіки Білорусь готове надати необхідне сприяння і допомогу
консультативного характеру в разі зацікавленості в участі в Форумі. Контактний
телефон: +380 66 1773132.
16-17 травня 2019 р. у м. Рига відбудеться 7-е засiдання Мiжурядової
українсько-латвiйської комiсiї з питань економiчного, промислового i науковотехнiчного спiвробiтництва
Про це повідомляє Посольство України у Латвiйськiй Республiцi. Латвiйська
сторона розпочала пiдготовку до проведення заходу. Опрацьовується також
можливiсть проведення в рамках засiдання зазначеної Комiсiї двостороннього
бiзнес-елементу у форматi B2G або B2B.
Просимо повідомити про свою зацікавленість в участі у цьому форумi Сумську
ТПП.
Щодо членства у Всесвітньому економічному форумі
На виконання Плану заходiв з реалiзацiї домовленостей, досягнутих пiд час
робочого вiзиту Президента України до Швейцарської Конфедерацiї та участi у 49му щорiчному засiданнi Всесвiтнього економiчного форуму (ВЕФ), Мiнiстерству
економiчного розвитку i торгiвлi України та ТПП України було доручено
опрацювати питання розширення членства у Всесвiтньому економiчному форумi
(ВЕФ) українських компанiй з метою дiєвої пiдтримки Форумом реформаторських
зусиль Уряду України та сприяння активному виходу українських пiдприємств на
мiжнароднi ринки (Пункт 1-й Плану заходiв).
Зважаючи на вищевикладене, просимо ознайомитися з засадами та цiлями
дiяльностi Всесвiтнього економiчного форуму (World Economic Forum,
www.weforum.org/) та умовами членства i партнерства у ньому
(www.weforum.org/agenda/2Q17/01/who-pavs-for-davos/), а також висловитись щодо
потенцiйної зацiкавленості у членствi у ВЕФ.
29-31 жовтня в Національному виставковому комплексi «Узбекспоцентр» (м.
Ташкент) в рамках Тижня iнновацiйних iдей «Inno.Wееk.uz» відбудеться
Мiжнародний iнновацiйний ярмарок українських компанiй
У разi зацiкавленостi взяти участь у заходi просили б iнформувати Дирекцiю
мiжнародного спiвробiтництва ТПП України за тел: +38 (044) 461-98-07,
ел. пошта: mеm-iеr@uссi.org.ua

Запрошуємо взяти участь у європейській програмі з оцінки впровадження
інноваційних рішень на вашому підприємстві у порівнянні з європейськими
компаніями з того ж сектору економіки
У 2019 році ТПП України може прийняти лише 12 компаній.
Повна назва європейської програми – #Enhancing Innovation Management Capacity,
що інтерпретується як посилення спроможності запровадження інноваційного
менеджменту.
Компанія, яка прийме рішення пройти оцінку (Benchmarking analyze),
отримає звіт про своє підприємство, в якому будуть зазначені сильні та слабкі
її сторони порівняно з європейськими компаніями у тому ж секторі, отримає
сертифікований звіт про успішну участь вашої компанії в «Аналізі
інноваційного потенціалу МСП» від IMP³rove Academy, що відповідає
Європейським стандартам управління інноваціями CEN/TS 16 555-1 та CWA
15899, отримає рекомендації щодо підвищення інноваційної спроможності
компанії.
Оцінка проводитиметься на Інтернет платформі європейської консалтингової

агенції IMP³rove Academy ( https://www.improve-innovation.eu/).
Консультанти ТПП України здійснюватимуть супровід на всіх етапах проходження
аналізу та допомагатимуть у будь-яких нестандартних питаннях.
Участь у програмі є безкоштовною. Для цього компанія має відповідати
таким критеріям:

підприємство має бути зареєстроване в Україні та не перебувати у процесі
ліквідації та банкрутства;

підприємство має бути інформоване або запроваджувати систему
інноваційного менеджменту та прагнути зростання;

уповноважений представник має володіти англійською мовою на рівні, що
дозволить заповнити звіт;


компанія має працювати на ринку не менше 3 років;



численність працівників підприємства має становити не менше 5 осіб.

Інформація, отримана під час оцінки, є цілком конфіденційною.
Для участі в конкурсному відборі необхідно надіслати анкету:
https://ucci.org.ua/uploads/files/5c93b43a3463f485857024.doc .
Додаткова інформація за телефоном: 044 584 2814 або soo-ird@ucci.org.ua,
ird@ucci.org.ua
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
ТОВ «ІЗОЛІТ» шукає партнерів в Україні
Петропавлiвський завод електроiзоляцiйних матерiалiв ТОВ «IЗОЛIТ» має намір
встановити ділові контакти з українськими пiдприємствами.
Перелiк продукцiї ТОВ «ІЗОЛIТ» додається.
AT «Шубарколь Премiум» пропонує встановити дiлові контакти для
забезпечення поставок вугiлля казахстанського видобутку на український
ринок
AT «Шубарколь Премiум» має можливостi забезпечувати споживачiв вугiллям
марки Д:
- фракцiї 50-300 мм, зольнiстю до 7% на сухий стан, калорiйнiстю вiд 5800
ккал/кг, вологiстю до 16%, виходом летючих речовин до 45%;
- фракцiї 0-50 мм, зольнiстю до 9%, калорiйнiстю вiд 5700 ккал/кг, вологiстю до
16%), виходом летючих речовин до 45%;
Контакти представника компанiї: +7 (702) 916 25 77, e-mаil:
nur.nurivev@shubarkolpremium.com; dina.kudasbaveva@yahoo.com
Акiм (губернатор) Пiвнiчно-Казахстанської областi звернувся з пропозицiєю
щодо розширення торгово-економiчного спiвробiтництва з української
стороною
Акiмат Пiвнiчно-Казахстанської областi готовий надати всебiчну пiдтримку в
реалiзацiї проектiв зi створення спiльних українсько-казахстанських пiдприємств,
зокрема, з переробки сiльськогосподарської продукцiї.

Алжирська транспортно-логiстична кoмпaнiя «ALTISA» має намір
налагодити дiлові контакти з українськими експортерами/iмпортерами, якi
пранюють працювати на алжирському ринку
«АLТISА» пропонує широкий спектр послуг з вантажних перевезень усiма видами
транспорту та складування товарiв.
Контактнi данi компанiї: www.altisa-dz.com, тел. +213 21 711354, факс: +213 21
716051, email : info@altisa-dz.com.
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

