Від 08.11.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Сумська ТПП запрошує на
«Енергоефективність-2017».

виставку

та

Міжнародну

конференцію

Будемо раді бачити серед учасників і гостей виставки та форуму
представників бізнес-кіл регіону, що мають напрацювання у запровадженні
енергоефективних технологій для ЖКГ.
16 листопада 2017 року у Виставковому центрі «Іллінський» Сумська торговопромислова палата спільно з Департаментом економічного розвитку і торгівлі
Сумської обласної державної адміністрації, комунальною установою «Сумський
обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради та
управлінням житлово-комунального господарства, енергозбереження паливноенергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації проведе
Міжнародну конференцію «Залучення малого та середнього бізнесу до
впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у
сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг» за
участі провідних вітчизняних і міжнародних компаній та фінансових структур.
Захід відбудеться в рамках реалізації «Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Сумській області на 2017-2020 роки».
Міжнародна конференція має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до
впровадження інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у сферу
житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.
Водночас із конференцією планується проведення спеціалізованої виставки
«Енергоефективність-2017», яка презентуватиме напрацювання профільних
структурних
підрозділів
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування Сумщини, місцевих та міжнародних бізнес-структур для
житлово-комунального господарства області. Виставка допоможе підприємствам
та установам бюджетної сфери, а також представникам малого та середнього
бізнесу, широким колам споживачів зорієнтуватися в інноваційних
енергоефективних технологіях задля їх подальшого запровадження.
На виставку «Енергоефективність-2017» та Міжнародну конференцію запрошені
представники Мінрегіонбуду, керівництво Сумської обласної державної
адміністрації, Сумської обласної ради, відповідні структурні підрозділи
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, експерти навчального
центру з енергоаудиту та енергоменеджменту, керівники відділень державних
банків у Сумській області, які працюють в рамках державних програм з
енергозбереження, представники вітчизняного та іноземного бізнесу.
Зацікавлених в участі просимо до 13:00
зазначену інформацію Сумській ТПП.

10 листопада 2017 року надати

Контактні особи: з питань участі у виставці Дворник Роман Сергійович,
начальник ВЦ «Іллінський», +38 (0542) 61 09 45, 066 440 28 66 e-mail:
expo@cci.sumy.ua; щодо участі в конференції Тітаренко Тетяна Василівна, прессекретар Сумської ТПП-головний редактор журналу «Ділові новини», +38 (0542)
61 09 25 e-mail: press@cci.sumy.ua

14 листопада 2017р. о 10-00 у Торгово-промисловiй палатi України (м. Kиїв,
вyл. B. Житoмиpcькa, 33) відбудеться Українсько-нiмецький форум та
виставка харчових продуктiв.
Торгово-промислова палата України у взаємодiї з Центром пiдтримки експорту до
ЄС «Агроторгiвля України» Мiнiстерства продовольства та АПК Нiмеччини,
Посольством Федеративної Республiки Нiмеччини в Українi та НiмецькоУкраїнською промислово-торговою палатою проводить ці заходи з метою
пiдтримки українських експортерiв, iмпортерiв та поглиблення спiвробiтництва iз
товаровиробниками Федеративної Республiки Нiмеччини.
Програмою Форуму, зокрема, передбачені: пленарна частина iз виступами
представникiв органiв державної влади, органiзаторiв, експертiв та представникiв
агробiзнесу Нiмеччини й України, а також B2B переговори та проведення
виставки харчових продуктiв обох країн. Учасники заходів – нiмецькi та українськi
компанiї, якi виробляють та реалізують продукти харчування (кондитерськi та
хлiбобулочнi вироби, сири, ковбаси, овочi та фрукти, ягоди, безалкогольнi та
алкогольнi напої, органiчну продукцiю).
Участь безкоштовна. Реєстрацiя – на сайтi www.gu-ff.com.
Для тих, хто бажає стати експонентами виставки, безкоштовно надається стенд
3x3 кв. м. Про своє рішення щодо участі у виставці просимо термiново
повідомити на е-mail: bоv-bsd@ucci.org.ua. Вiдбiр експонентiв здійснюватиметься
нiмецькою стороною.
23 – 25 листопада у м. Стамбул відбудеться 5-а виставка продукції халяль
«HELAL EXPO-2017» та Світовий саммміт халяль «WORLD HALAL SUMMIT
ISTANBUL-2017».
Детальну інформацію про вищезазначені заходи можна отримати за посиланнями:
www.helalexpo.com.tr та www.worldhalalsummit.com.tr.
22-23 листопада в Ефіопії відбудеться 7-а Міжнародна маркетингова
конференція виробників бобових, олійних культур та спецій.
Захід збере основних виробників та експортерів вищезазначених культур Ефіопії
та інших зацікавлених країн. Участь у конференції дозволить встановити надійні
зв'язки, дізнатися про основні показники у виробництві та постачанні бобових,
олійних культур, спецій в Ефіопії.
Офiс з просування експорту при Мiнекономрозвитку запускає дворiчну навчальну
програму для експортерiв «EXPORT REVOLUTION. Ukraine».
Програма розроблена спецiально для українських експортерiв Iнститутом
маркетингу Естонiї за пiдтримки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi
України.
Навчальна програма поєднує онлайн-вебiнари, а також груповi онлайн та офлайн
тренiнги з розглядом конкретних кейсiв компанiй-учасниць та завершиться
навчальною поїздкою до Естонiї.
Програма роздiлена на 2 рiвнi:
1) Базовий – для експортерiв-початкiвцiв, що не мають досвiду в експортi
та лише планують експортувати (онлан-вебiнари);
2) Просунутий – для компанiй, якi вже експортують та бажають
покращити свої експортнi резулътати, або ж знаходяться на етапi готовностi
до експорту (вiдеомодулi з домашнiми завданнями i практичними онлайн та
офлайн зустрiчами, з розбором кейсiв та домашнiх завдань учасникiв, а також
заключна поїздка до Естонiї (участь у навчальному турi до Естонiї у травнi 2018

року передбачає самостiйне покриття учасниками витрат на транспорт
та проживания).
За 2 роки, на якi розрахована програма, понад 1200 українських компанiй зможуть
покращити свої експортнi знання та показники, зокрема 1000 компанiйпочатківців та 200 компанiй, що потенцiйно готовi до експорту чи лише планують
експортувати, отримають унiкальну можливiсть покращити експортнi показники
чи розпочати експорт на новi ринки.
Прийом заявок на участь за обома рiвнями програми (базовим та просунутим)
розпочнеться на сайтi Офiсу з просування експорту при Мiнекономрозвитку
(https://epo.org.ua) з 7 листопада 2017 року та триватиме:


до 14 листопада 2017 р. для початкового рiвня (можуть подавати всi
зацiкавленi в експортi компанiї);



до 17 листопада 2017 р. для просунутого рiвня (зможуть подавати компанiї,
котрi пройдуть тест на готовнiсть до експорту та наберуть вiдповiдну
кiлькiсть балiв).

Вiдбiр компанiй для участi, а також реалiзацiю навчальної програми буде
здiйснено Iнститутом маркетингу Естонiї. Навчання триватиме з листопада 2017
року по травень 2018 року. Мова заходу англійська, як і програма, комунiкацiя, а
також всi матеріали. Рекомендується залучати представникiв компанiй, якi
володiють англiйською мовою на рiвнi не нижче середнього.
З програмою занять та кураторами програми можна ознайомитись за посиланням:
https://www.exportrevolution.org.ua/
Презентація керiвника програми панi Ану-Малл Наарттс, що була показана пiд
час анонсу программ доступна за посиланням:
https://issuu.com/epoukr/docs/export_revolution_ukraine_launch
У разi виникнення запитань, просимо звертатись до Офiсу з просування експорту
при Мiнекономрозвитку: еduсаtiоn@еро.оrg.uа +380 67 828 20 34.
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
Виробнича «Компанія РіалУкрК» пропонує виготовлення ексклюзивної
сувенірної та подарункової продукції за індивідуальним дизайном.
Основний напрямок діяльності компанії – брендування та декорування
скляних, керамічних та металевих виробів методами механічного гравіювання,
шовкотрафаретного прямого друку, деколь, комбінації перерахованих методів
(гравіювання + заповнення фарбою, матування + друк тощо)
Фотогалерея робіт
Муляренко Олександр Сергійович
«Компанія РіалУкрК» (067)548-66-48, (044)209-37-49
www.rialukr.kiev.ua www.ruk.uaprom.net
rialukr@ukr.net

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

