
 

Від  10.04.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

22 травня в м. Нітра (Словаччина) в рамках проекту «SARIO Link» 
 відбудеться «Словацька коопераційна біржа» 

Організатор – Словацьке агентство з питань розвитку інвестицій 
та торгівлі (САРІО). Захід пройде  в павільйоні «K» Виставкового 
центру «Агрокомплекс в Нітрі» в рамках 26-го Міжнародного машинобудівного 
ярмарку  

Більше інформації: 
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-nitra-2019 
Kontakt: Надя Гладка, т: +421 2 5826 0321, моб: +421 910828227, 
E-matchmaking@sario.sk, nada.hladka@sario.sk 

 

02–04 червня в м. Будапешт (Угорщина) відбудеться виставка «China Brand 
Fair-2019»  

Основні тематичні напрямки: 

- сільське господарство; 

- одяг та текстиль; 

- продукти харчування; 

-  освіта (співпраця з вищими навчальними закладами); 

- туризм, відпочинок оздоровлення; 

- електроніка та комплектуючі; 

- хімія та медицина; 

- енергозберігаючі технології. 

У рамках заходу проходитимуть зустрічі за участю понад 300 китайських 
підприємств, де буде представлена можливість встановити ділові контакти з 
китайськими підприємствами-виробниками, експортерами та імпортерами 
продукції. 

Окрім китайських підприємств у заході візьмуть участь також представники 
ділових кіл Румунії, Латвії, Словаччини, Албанії, Молдови, Сербії, Боснії і 
Герцеговини. 

Бажаючим взяти участь у цьому заході необхідно вислати факсом: (0312) 66-94-74 
або електронною поштою: exib@tpp.uzhgorod.ua заповнену заявку (назва фірми, 
адреса, телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок діяльності, 
зацікавленість у співпраці, прізвище і посада учасника(ів)). 

Є можливість розмістити продукцію фірми на виставковому стенді Закарпатської 
ТПП. 

Вартість участі для одного учасника 3500 грн. з ПДВ, що включає: переїзд 
Ужгород – Будапешт – Ужгород, проживання в готелі (двомісний номер), 
харчування, перекладацькі послуги, участь у діловій зустрічі, організаційні 
видатки. 



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

E-mail:    exib@tpp.uzhgorod.ua 

 

9-11 жовтня 2019 року в м. Ташкент заплановане проведення 2-oї 
Центральноазійської Міжнародної виставки «Зелені технології, охорона 
навколишнього середовища i утилізація – Green Ecology Technologies Central 
Asia/GETCA2019» 

Організатор заходу – компанія Kongress Servis. 

II Центральноазійська міжнародна виставка «Green Ecology Technologies Central 
Asia/GETCA2019» це єдиний демонстраційний майданчик, який об'єднує 
найвідоміших виробників i розробників обладнання, технологій для збору, 
сортування, переробки та утилізації відходів виробництва та споживання. 

Представники українських профільних компаній, а також відповідальних органів 
влади запрошуються для участі в рамках колективного національного стенду. 

Контактна особа з боку організаторів: Еля Чернишева, тел.: +998 71 205 14 14. 

 

Запрошуємо в бізнес-місію до Чехії 

На виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час     8-го 
засідання українсько-чеської змішаної комісії з економічного, промислового i науково-
технічного співробітництва, заплановано здійснення торговельної місії до 
Чеської Республіки на період проведення Міжнародної машинобудівної 
виставки у м. Брно 7-11 жовтня 2019 р. Це найбільший галузевий виставковий 
захід у peгіоні Центральної та Східної Європи.  

Деталі – за посиланнями: https://www.bvv.cz/en/msv/ 

Паралельно проходитимуть міжнародні виставки технологій та обладнання у 

галузі охорони навколишнього середовища (ENVITECH) та транспорту i 
логістики. 

Запрошуємо до складу української делегації компанії, які спеціалізуються на 
виробництві обладнання, компонентів та матеріалів для машинобудування, 
електротехнічної, гірничодобувної, металургійної галузей, холодильної техніки та 
систем кондиціювання, гідравлічної техніки тощо. 

Доцільно розглянути можливість створення колективної національної експозиції на 
виставці, що позитивно вплине на імідж держави, сприятиме зменшенню видатків 
українських учасників та більш ефективному представленню власної продукції. 

У рамках ММВ, участь в якій зазвичай беруть члени уряду ЧР, топ-менеджери з 
Чexiї та інших країн, передбачається щільна програма супровідних заходів, одним 
з яких є проведення 7-8 жовтня коопераційної   

біржі у форматі «В2В» під назвою «Контакт-Контракт». Участь у цьому заході 
для компаній безкоштовна за умови завчасної реєстрації, яка, за інформацією 
організаторів (регіональної ТПП у м.Брно), стане доступною на початку квітня. 
Умови участі залишаються незмінними у порівнянні з минулим роком 
(https://cc2018.b2match.io/). 

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 



 

ОМПК «СЛАВІЯ» розширює географію економічних зв’язків 

ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «СЛАВІЯ» – одне з найбільших 
підприємств молочної промисловості в Україні – пропонує до реалізації широкий 
спектр продукції, виготовленої з високоякісного молока, одержаного в екологічно 
чистих сільських районах Сумської, Харківської та інших областей України. За 
добу підприємство переробляє до 500 тонн сировини. Основними видами 
продукції є масло вершкове, сири тверді, сироватка молочна підсирна 
демінералізована суха з рівнем демінералізації 40%.  

Асортимент продукції ОМПК «Славія» відомий українським споживачам під 
ТМ: «Сири Бурлука», «Славна і Ко», «Ах, молоко», «Пепе» та «Охтирський 
Cмак». Щорічно він поповнюється новими якісними видами твердого та 
плавленого сиру, масла, спредів, сметани та молочних десертів.  

Щомісяця компанія виробляє 600 тонн масла вершкового, 800 тонн сирів 200 
тонн сироватки.  

Більше інформації – за посиланням: http://cci.sumy.ua/news/145/5186/ 

«Славія» – це група компаній, до якої входять три сучасні молокопереробні 
підприємства, сертифіковані за Міжнародним Стандартом ISO 22000:2007 та за 
системою якості HACСP.  

Для збору сировини, перевезення молока та доставки готової продукції заводи 
компанії «Славія» використовують понад сто одиниць власної сучасної 
автотехніки.  

Наразі географія продажу продукції ТОВ «ОМПК «Славія» охоплює Україну та 
понад 30 країн світу, зокрема, Азії та Африки.  

ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «СЛАВІЯ»  

пров. Миколи Хвильового, 1 А,  

м. Охтирка Сумська обл., 42700  

тел: +38 05446 2 38 57, +38 050 4019372  

https://ompk.com.ua/uk/ 

marketing.consalting@gmail.com  

 

ТОВ «ОРІДЖИН АГРО», член Кіровоградської ТПП, шукає партнерів в Україні 

Підприємство виготовляє сільськогосподарську техніку та комплектуючі, має 
значний виробничий потенціал. 

Потужності підприємства розташовані за адресою: 25491 Кіровоградська обл., смт 
Нове, вул. Мурманська, 7, м. Кропивницький, тел.: +38 (097) 777 77 33,  

e-mail: office@origin.ua 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

https://origin.ua/ru/products/
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


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 

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



