
 

Від  09.01.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

14-15 лютого в м. Ужгород Закарпатська ТПП проведе «МІЖНАРОДНІ 
КОНТАКТНІ ДНІ» 

Захід відбудеться за напрямками: сільгосптехніка та обладнання, посівні 
матеріали, добрива та засоби захисту рослин; обладнання та технології для 
харчової промисловості; виготовлення продуктів харчування; упаковка та 
пакувальна техніка. 

Згідно з угодами про співпрацю з регіональними ТПП Румунії, Словаччини, 
Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії  на зустріч запрошуються представники 
ділових кіл вищезгаданих країн. 

Учасники заходу зможуть встановити ділові контакти з українськими та 
іноземними підприємствами – виробниками продукції. 

Бажаючим взяти участь у «Міжнародних контактних днях» в м. Ужгород  
необхідно вислати  факсом: (0312) 66-94-74 чи на е-mail:  exib@tpp.uzhgorod.ua 
попередню інформацію про фірму для занесення в каталог зустрічі (назва фірми, 
адреса, телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок діяльності, 
зацікавленість у співпраці). 

Можливе розміщення тексту реклами про свою фірму на сторінках каталогу. 
Вартість 1 см² реклами – 0,75 грн. Мінімальний розмір рекламного тексту – 50 см² 
.Пропонується на час зустрічі, з метою реклами, розмістити продукцію фірми на 
виставковому стенді. Вартість стенда (2 м²) – 500 грн. 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ: 

1920 грн. (з ПДВ), що включає: проживання в готелі (одна ніч в одномісному 
номері), харчування, перекладацькі послуги, розміщення інформації про фірму в 
каталозі зустрічі, організаційні видатки. 

ПРОГРАМА: 

14 лютого З 15.00           Заїзд учасників.  

                       19.00             Вечеря 

15 лютого 09.00-10.00 Реєстрація учасників зустрічі  

             10.00-10.15 Офіційне відкриття зустрічі 

                  10.15-14.30  Проведення переговорів між учасниками зустрічі 

             14.30 Обід, від’їзд  учасників зустрічі 

Запрошуємо членів Сумської ТПП до участі в «Міжнародних контактних днях» в 
Ужгороді.  

Контактні телефони: (0312) 66-94-62, 66-94-50 

E-mail:  exib@tpp.uzhgorod.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 

 

29 січня 2019 року в 14 год. 30 хв. на Білоруській універсальній товарній біржі 
відбудуться річні біржові торги на експорт дошки обрізної (необрізної), 
пиломатеріалів для виготовлення тари з поставкою в 2019 році 

У ході річних біржових торгів планується реалізувати на експорт більш 0,25 млн. 
куб. м зазначеної лісопродукції. Участь у торгах дозволить українським покупцям 
укласти прямі довгострокові контракти з найбільшими білоруськими 
постачальниками, вибравши необхідну продукцію з великого асортименту 
біржових товарів. 

Брати участь у торгах компанії можуть самостійно в віддаленому режимі через 
мережу Інтернет або, скориставшись послугами біржових брокерів, контактні 
дані яких вказані на сайті біржі www.butb.by 

Отримати більш детальну інформацію можна за телефонами управління торгів 
лісопродукцією ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа»: (+375 17) 309 37 
64; факс: (+375 17) 309 37 96; e-mail: а.sоkоlоv@butb.bу; d.sуsа@butb.bv. 

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» 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php
http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php
http://cci.sumy.ua/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat


 
Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739 
 е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua 

З повагою, Сумська ТПП 




