
 

Від  11.09.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

30 вересня-06 листопада в м. Нейробi буде проведено мiжнародну торгову виставку 
«Nairobi International Trade Fair 2019»  

Захід проходитиме пiд патронатом Сiльськогосподарського товариства Кенiї (Agricultural 
society of Kenya). 

Детальна iнформацiя та умови участi – на сторiнцi органiзаторiв: https://ask.co.ke/brizy-1855/ 

У разi зацiкавленностi просимо інформувати управління взаємодії з бізнесом Сумської ТПП. 

 

03-07 жовтня в Мiжнародному виставковому центрi в м. Джидда (Корлiвство 
Саудiвська Аравiя) відбудеться Мiжнародна виставка товарiв та послуг свiту 
«Ярмарка Халяль» 

Міце проведення виставки – World Halal Expo, http://www.worldhalalcentre.com.sa/en/. 
Контактна особа: директор з питань проєктiв i зв'язкiв з громадськiстю пан Двейхi Аль-
Амманi, моб. тел.: +966550020023, е-mаil: ddhh23@hotmail.com. 

 

15-17 грудня 2019 року в м. Тегеран відбудеться четверта Мiжнародна виставка Asia 
Logitrans Expo  

За інформацією Посольства Iсламської Республiки Iран в Українi, вона буде присвячена 
питанням мiжнародного транспорту, логiстики та сумiжних галузей. 

Детальна iнформацiя про виставку та умови участi – за посиланям: 

http://iranroadtech.com/en/. 

 

Служба старших експертів (SES): Німецький досвід для українського бізнесу 

SES заснована 1983 року провідними бізнес-асоціаціями і фінансована урядом 
Німеччини. Це неприбуткова організація, що об'єднує понад 12 тисяч 
висококваліфікованих фахівців пенсійного віку, готових на волонтерських засадах 
надавати консультаційні послуги малим і середнім підприємствам, державним 
структурам, соціальним та освітнім установам. ТПП України є одним із 
представників німецької Служби старших експертів (SES) в Україні. 

Організація надає допомогу в понад 90 країнах світу. За час існування SES 
реалізовано понад 40 тисяч проєктів по всьому світу, з них близько 600 – в Україні, 
73 – у 2018 році.  

Візити експертів спрямовані на допомогу у вирішенні конкретних проблем 
підприємств. Вони мають на меті сприяти розвитку суб’єктів господарювання, 
підвищенню ефективності та зростанню компетентності працівників. 

Як викликати експерта? 

Експерта обирають на основі стандартизованої заявки, яку потрібно надіслати 
представнику SES в Україні. Перевіривши заявку, представник SES надсилає її до 



головного офісу SES у Німеччині, де на її основі Служба шукає відповідного 
експерта. Знайшовши експерта, вона надає його резюме на розгляд заявнику. 
Пошук експерта зазвичай триває два – три тижні. Якщо запропонована 
кандидатура не влаштовує заявника, пошук продовжується. 

Візит експерта, за умовами SES, триває від трьох тижнів до шести місяців. 
Найчастіше експерти приїздять на три – шість тижнів. Можливий повторний 
приїзд експерта. 

Подати заявку для замовлення експертів SES можуть: 

малі та середні підприємства всіх форм власності; 

соціальні та освітні установи; 

державні структури. 

Експерт SES сприяє: 

підвищенню кваліфікації фахівців та керівництва підприємств (установ, 
організацій); 

розробці стратегій маркетингу, збуту або експорту; 

аналізу готовності до експорту; 

оптимізації технологічних процесів; 

покращенню умов довкілля й охорони праці; 

менеджменту якості, модернізації тощо. 

Райдер експерта 

Аби підібраний експерт мав комфортні умови проживання, праці та зміг сповна 
передати заявнику необхідні знання, навички та досвід, необхідно забезпечити 
його: 

місцем проживання (окремою квартирою чи номером у готелі); 

транспортом від/до аеропорту та місця проживання/роботи; 

триразовим харчуванням; 

кишеньковими грошима; 

перекладачем (у разі потреби). 

Для SES надто важливими є максимальна ефективність роботи експерта. Тому по 
завершенні візиту, заявника обов’язково опитають щодо оцінки якості та 
професійності експертної допомоги. За результатами 2017 року загальний рівень 
задоволеності заявників, які викликали експертів, становив 92%. 

За детальною інформацією звертайтеся до управління взаємодії з бізнесом 
Сумської торгово-промислової палати  

Вул. Іллінська, 7А, м. Суми 

Тел.: +38 0542 77 07 67, 067 542 91 19, 50 407 22 25 

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 

 

 

Компанiя-член Торговельної палати промисловостi та ремесла Клайпеди (Литва) JSС 
«GRUDОТЕКА» зацiкавлена у закупівлі кормiв для птахоферм. 

Контактна особа: Лiна Каваляускiєне, тел.: (+37046) 390866. 



 

Посольство Киргизької Республiки в Українi iнформує про проведення аукцiонiв на 
родовища золота: «Питан-Донгурминське» та «Iсик-Атинське» в Кочкорському 
районi Наринської області а також на родовищі пiсочно-гравiйної сумiшi «Ак-Коргон» в 
Наринськiй області 

З умовами, вимогами та iншою iнформацiєю стосовно вищевказаних аукцiонiв можно 
ознайомитися на сайтi: www.gkpen.kg 

 

Тендер в Туркменістані 

Оголошено мiжнародний тендерний конкурс на проектування i будiвництво одного 12-
пoвepxoвoгo 72-квapтиpнoгo житлового будинку в м. Туркменбашi. Iнформацiя про цей 
тендер i технiчне завдання розмiщенi на сайтi: http://www.oilgas.gov.tm/.  

Тендернi пропозицїї надсилайте у вiддiл зовнiшнъоекономiчних зв'язкiв 
Туркменбашинського комплексу нафтопереробних заводiв: Туркменiстан, Балканский 
велеят, м. Туркменбашi, ТКНПЗ.  

Конт.: тeл.:+993 24396 127; факс: +993 243 211 49;  

е-mail:tngizt_bolumil@online.tm. 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

Послуги по штриховому кодуванню 

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності 

Засвідчення форс-мажорних обставин 

Цінові дослідження 

Засвідчення документів комерційного характеру 

Послуги у сфері державних закупівель 

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання 

Послуги юридичного характеру 

Візова підтримка 

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову 

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/fors-mazhor/
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/zasvid_dokum/
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/


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/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



