Від 11.07.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
США скасували антидемпінгові заходи щодо імпорту до США нітрату
амонію з України
За iнформацiєю Посольства України в США у Федеральному реєстрi США
Мiнiстерством торгiвлi Сполучених Штатiв було опублiковане повiдомлення про
скасування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту до США нiтрату амонiю
походженням з України. (Мовою оригіналу).
Рiшення Мiнiстерства торгiвлi США про скасування антидемпiнгових заходiв
щодо iмпорту нiтрату амонiю з України надає можливiсть доступу вiтчизняних
виробникiв зазначеної продукцiї до американського ринку.
Міжнародний виставковий портал «ExpoUniverse» запрошує взяти участь в
Онлайн-виставці харчової промисловості, яка відбудеться 10-11 жовтня 2018
року на порталі «ExpoUniverse» (www.expo-universe.com). Виставка проводиться
за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
«ExpoUniverse» – це масштабна віртуальна платформа для проведення виставок,
яка об'єднує в єдиному інформаційному просторі компанії і людей з різних країн.
Участь в онлайн виставці – це суттєва економія коштів на поїздку, проживання,
транспортування обладнання.
«Онлайн виставка харчової промисловості-2018» – це перша в Україні онлайн
виставка, де зустрінуться виробники продуктів, обладнання та упаковки, а також
постачальники сировини та інгредієнтів, торгові мережі та дистриб'ютори.
Учасникам буде надана унікальна можливість спілкування з представниками
компаній, які приймають ключові рішення.
Завдяки інноваційному формату проведення виставки представники компаній
матимуть можливість знайти нових партнерів з інших країн і укласти договір, не
виходячи зі свого робочого кабінету.
У виставці візьмуть участь компанії з України, Польщі, Угорщини, Словенії,
Румунії, Болгарії, Чехії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану та інших країн.
Павільйони виставки:
1. Кондитерська і хлібопекарська продукція
2. Бакалія, швидке харчування, снеки
3. Чай, кава, вода, напої безалкогольні
4. Обладнання для бізнесу
5. Сировина, інгредієнти, HoReCa
6. Маркетинг, реклама, упаковка
7. Дистриб'ютори, імпортери, торгові мережі, інтернет-магазини
8. Логістика, транспорт
9. Франчайзинг

Експоненти (учасники) матимуть можливість:
1. Створити і розмістити на виставці стенд компанії з необмеженим асортиментом
товарів і послуг всього за кілька годин;
2. Протягом двох днів провести ефективні переговори з максимальною кількістю
ключових представників компаній;
3. Розширити ринки збуту (експорту) на міжнародному рівні;
4. Оцінити конкурентоспроможність і ринковий потенціал своєї продукції;
5. Провести переговори з представниками компаній щодо вбудованого
відеозв'язку і текстового чату;
6. Продемонструвати продукцію та обладнання без витрат на транспортування;
7. Взяти участь у виставці більшій кількості профільних фахівців компанії;
8. Провести широкомасштабну рекламну кампанію;
9. Отримати статистику відвідування стенду;
10. Зберегти всі контакти і листування в особистому кабінеті.
Для участі в онлайн виставці необхідно зареєструватися на Міжнародному
виставковому порталі www.expo-universe.com
створити стенд своєї компанії і подати заявку на участь.
Участь в «Онлайн виставці харчової промисловості-2018» дозволить українським
компаніям ефективно заявити про себе на міжнародному ринку!
Онлайн виставка – окупність з першої поставки!
З питань участі просимо звертатися за тел.: +38 050 303 98 28, +38 067 000 16 03
або на пошту official@expo-universe.com
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
Киргизьке підприємство «Бішкексільмашбуд» створює Торгово-логiстичний
центр для постачання овочiв та фруктiв до Казахстану, Бiлорусі, України та
країн ЄС
ОсОО Завод Бiшкексiльмашбуд, який розташований в КР, м. Бiшкек, має на
своєму балансi 3800 м2 критих та 5 га огородженої бетонним забором територiї зi
всiма комунiкацiями (газ, водопровід, електропiдстанцiя, цифрова
телекомунiкацiя, асфальтована територiя). Керiвництво заводу наразi здiйсню
пошук партнерiв для створення спiльного бiзнесу по виробничiй лiнiї широкого
спектру товарiв народного вжитку. Прiоритетним напрямом є створення Торговологiстичного центру для постачання овочiв та фруктiв до Казахстану, Бiлорусі,
України та країн Європейського Союзу ВСП+ та в КНР по зеленому коридору.
Для отримання бiльш детальної iнформацiї необхiдно зв'язатися з киргизькими
партнерами, тел.: +996(777)729848, е-mаil: bisclstroi@mail.ru, директор заводу
Чолпон Джеєналiєв.
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

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

