Від 11.04.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
15 квітня о 12.00 Академія сімейного бізнесу запрошує на навчання (м. Суми,
вул. Іллінська, 7А, 2-й поверх, конференц-зала виставкового центру
«Іллінський»)
Це унікальна інформаційно-освітня платформа для досягнення своїх ділових
цілей і особистісного зростання.
Якщо ви власник бізнесу, керівник або учасник ділових проектів;
не знаєте з чого почати власний проект; хочете мати
успішний бізнес і додаткові можливості для розвитку своїх проектів, вам
необхідно:
• знати, що таке проекти, їх особливості та переваги,
• знати, як почати власну справу, які ресурси для цього потрібні,
• розуміти, як це працює в сучасних умовах, чому це актуально,
• розбиратися в сучасних бізнес-моделях управління,
• вміти будувати фінансове управління проектами і бізнесом тощо.
Інфо-тьютор Вікторія Мельник, кандидат філософських наук, бізнес-тренер зі
стратегічного та системного розвитку підприємств запрошує на навчання в
Академії сімейного бізнесу.
По завершенні навчання ви зможете:
• запустити свій проект з нуля. Побудувати стратегію системного розвитку
власного бізнесу;
• створити гнучку і ефективну модель управління своїми проектами і власним
бізнесом.
З детальною інформацією про Академії Сімейного Бізнесу можете ознайомитись
на сторінці в Facebook:
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B
C%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0245802769296441/?modal=admin_todo_tour
Форма для реєстрації:
https://docs.google.com/forms/d/1xbuKBa3550UDFieveMvxOJx60I4q6Jd9F5JKmzw7
v_k/edit
Академія Сімейного Бізнесу проводить конкурс на сторінці Facebook.
У вас є можливість виграти одну з навчальних книг:
• Стівен Р.Кові «7 навичок високоефективних людей»;
• Брайан Трейсі «Досягнення максимуму. 12 принципів»;

• Ентоні Роббінсон «Розбуди в собі велетня».
Конкурс за посиланням:
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B
C%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0
%BE-%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0245802769296441/?modal=admin_todo_tour
Контакти 050 307 37 95.
5-7 травня у Виставковому центрі «Корме» (Республіка Казахстан, м. Астана,
вул. Достик, 3) відбудеться виставка «Національний продукт»
На виставці будуть представлені товари суб’єктів малого та середнього бізнесу,
котрі отримали державну підтримку через програми Холдингу «Байтерек» та
Фонду «Даму».
У виставці візьмуть участь понад 350 казахських компаній, зайнятих у легкій,
харчовій,
целюлозно-паперовій,
фармацевтичній
промисловості,
машинобудуванні та металургії, виробництві будівельних матеріалів, медичного
обладнання, косметичних засобів, ювелірних, сувенірних виробів та прикладному
мистецтві.
15 травня Грузинське акцiонерне товариство «БIА» вдруге проводитиме
iнвестицiйний форум «Грузiя – країна можливостей»
Мета заходу – обговорення поточних викликiв у державi та регiонi в цiлому серед
представникiв потенцiйних iнвесторiв, бiзнесменiв, представникiв урядiв та
мiжнародних органiзацiй.
Запрошуємо до участі потенцiйно зацiкавлені компанії.
Обговорюємо проект Закону України «Про внесення змiн до Податкового кодексу
України щодо податку на виведений капiтал»
Пiд час зустрiчi Президента України з представниками вiтчизняного та
iноземного бiзнесу 12 березня 2018 року було прийнято рiшення щодо публiчноrо
обговорення проекту Закону України «Про внесення змiн до Податкового кодексу
України щодо податку на виведений капiтал» та оприлюднення з цiєю метою нової
доопрацьованої редакцiї на веб-сайтi Офiцiйного iнтернет-представництва
Президента України:
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaprosiv-predstavikiv-bjznesu-doobgovorennya-pit-46302
Така редакцiя є результатом врахування пропозицiй Нацiонального банку України
та експертiв-розробникiв законопроекту, поданого Міністерством фінансiв
України до Виконавчого комiтету Нацiональної ради реформ (лист вiд 13.10.2017
№112110-02-27/27992).
3 метою забезпечення ефективної та узгодженої роботи з доопрацювання
зазначеного законопроекту просимо до 13.04.2018 повідомити Сумській ТПП свою
позицiю щодо проекту з урахуванням його доопрацьованої редакцiї.
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

Латвійська Республіка повідомляє про зміну процедури публічних закупівель
МЗС Латвiйської Республiки поширило Ноту щодо змiни з 1 квiтня 2018 року
процедури публiчних закупiвель шляхом подання пропозицiй в електроннiй
формi. Зокрема, ця вимога стосується закупiвлi послуг, вартiсть яких складає не
менше 42 тис. євро та будiвельних робiт, вартiсть яких складає не менше 170 тис.
євро.
Замовники (уповноваженi особи) мають можливiсть надати свої пропозицiї до
Електронної Системи Закупiвель (Electronic Procurement System) за умови, якщо
вони зареєструються як користувачi цієї системи. Вся необхiдна iнформацiя щодо
реєстрацiї, включаючи електроннi форми, є доступною в роздiлi «Iнформацiя для
реєстрацiї» на веб-сайтi Електронної Системи Закупiвель: www.eis.gov.lv
Йорданська компанiя «Eagle Distilleries Co.» зацiкавлена у встановленнi
дiлових контактiв з українськими компанiями задля постачання лiкерогорiлчаної продукцiї до України (вина, араки).
Контактна особа – Фiрас Хаддад, тел. :+96253986226, факс: +96253931996, emаil: firas.haddad@eagledis.com, www.eagledis.com.
Бiлоруськi фiрми шукають потенцiйних партнерiв в Українi для
налагодження дiлових контактiв та розширення торговельно-економiчного
спiвробiтництва:
Унiтарне виробниче пiдприємство «Вiток» (Республiка Бiлорусь, 220073, м.
Мiнськ, вул. Гусовського, 20, контактнi телефони: +375(17)204-33-53,
+375(17)204-72-34, e-mail: info@vitok.by, www.vitok.by). Директор –
А.А.Сермяжко. УВП «Вiток» належить Громадському об'єднанню «Бiлоруське
товариство глухих». УВП «Вiток» є багатогалузевим пiдприємством i
спецiалiзується на виробництвi пружин стиснення, розтягнення i кручення,
електропроводки i джгутiв для побутової технiки (холодильників, пральних
машин) i автотракторної технiки, а також для iнших електронних виробiв. Крiм
цього, пiдприємство виробляє вироби з металу i пластмаси. Окремим напрямом
дiяльностi є виготовлення датчикiв сигналiзаторiв рiвня рiдини та торцевих
безконтактних вимикачiв.
ТОВ «Юнiстокер» (Республiка Бiлорусь, 220089, м. Мiнськ, проспект
Дзержинського, 22, примiщення 333, контактнi телефони: +375(029)318-0-13, email: info@gamak.by). Директор – В.М.Житнiй. ТОВ «Юнiстокер» – єдине в РБ
пiдприємство, яке виробляє за власною технологiєю гамаки ручної роботи з
льняних тканин для фiзичних i юридичних осiб. Керiвництво вказаного
пiдприємства зацiкавлене у просуваннi своєї продукцiї на ринок України.
Конкурсні торги в Республіці Узбекистан
СП ТОВ «Uz-Kor Gas Chemical», AT «Узбекнефтегаз», ГУП «O'zmedimpeks»
оголосили конкурсні торги. Детально про умови тендерiв можна дiзнатися за
посиланнями на «технiчнi завдання», якi розмiщенi на сайтi:

www.tenderweek.com
Аукціон в Киргизькій Республіці
Державний комітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької
Республіки оголосив про проведення аукціону з надання ліцензії на право
користування надрами на родовищі вапняку-черепашнику Сари-Таш в
Ургенському районі Ошської області. Деталі – на сайті: www.gkpen.kg
та за тел.: +996 312 90 98 77.
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

