Від 12.02.2020 р.
Регіональні та міжнародні заходи
3 березня в ТПП України планується проведення бізнес-заходу на тему:
«Україна-Італія: сучасні технології на виробництвах»
Запрошуємо компанії-членів Сумської ТПП взяти участь у ньому.
Дата та час проведення: 03 березня 2020р. 9:30-14:00.
Місце проведення: ТПП України, м. Київ, вул. В.Житомирська 33, ауд. 101.
Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Кількість місць
обмежена.
Реєстрація триває до 21.02.2020 включно.
Організаторами заходу виступають провідні італійські компанії.
1. EUROIMPIANTI – провідний виробник ліній для фарбування металевих
конструкцій
2. ALIT TECHNOLOGIES – провідний виробник ліній для зачистки фарб та
хімічних речовин
3. CAT AUTOMATION – провідний інтегратор автоматизації та роботизації в
галузі фарбування
4.

SAITA – провідний виробник обладнання для промислового очищення води

5. FUTURA CONVOGLIATORI – провідний виробник промислового обладнання
для пересування
Програмою Бізнес-заходу передбачається:
- вітальна кава;
- презентація та обговорення інноваційних розробок в галузі фарбування виробів з
металу;
- впровадження нових технологій на виробництвах;
- налагодження контактів та обговорення питань співробітництва, b2b;
- фуршет.
Захід орієнтований на керівників компанії та/або менеджерів виробництв:
- алюмінієвих профілів та металоконструкцій;
- радіаторів, котлів, промислових печей;
- транспортних засобів, та сільскогосподарських машин;
- металевих меблів та інших металевих виробів;
- які займаються фарбуванням металу або автомобільних колес.

5-6 березня в Республіці Узбекистан відбудеться Ташкентський міжнародний
інвестиційний форум
Головний меседж заходу: «Реалізація нової програми росту». У Форумі візьмуть
участь понад 1000 міжнародних та узбецьких лідерів державного управління,
бізнесу, наукових кіл, громадянського суспільства, ЗМІ.
Йтиметься про ведення бізнесу в Центральній Азії.
Форум також продемонструє регіональні можливості та конкретні інвестиційні
проєкти, спрямовані на розвиток економіки регіонів.
Реєстрація на Форум за посиланням: www.TIIF2019.uz/registrationform
10-14 березня ц.р. ТПП України планує реалізувати ділову місію до
Оману
У рамках місії, зокрема, відбудеться українсько-оманський бізнес-форум
в м. Маскат (ТПП Оману)
Метою форуму є встановлення та посилення бізнес зв’язків між двома
країнами. Також буде запропонована культурна програма та ділові
зустрічі з компаніями.
Ділові кола Оману зацікавлені купувати у великих обсягах та на
постійній основі українські продукти харчування, корми для тварин,
промислові товари та інше, а також готові розглянути інвестиційні
проєкти українських компаній.
Султанат Оман є дуже перспективним напрямом з огляду на його
географічне розташування та досить ліберальні законодавчі вимоги до
товарів, що імпортуються.
Наразі опрацьовуються організаційні пит ання щодо програми, варто сті,
логістики та інше.
Попередня вартість участі в бізнес-місії складає 1350 доларів США,
що включає: перельоти Київ – Маскат – Київ, візову підтримку,
трансфери згідно з програмою, проживання, участь в ділових заходах та
двосторонньому бізнес-форумі, а також культурн у програму.
Бізнес-зустрічі організовуються окремо під кожну українську компанію.
Чим раніше Ви вирішите брати участь У Форумі, тим результативнішими
будуть переговори та ділова програма.
ТПП України пропонує долучитися до складу бізнес-місії українським
підприємствам, представникам виробничих та торговельних компаній.
Участь у діловій місії дозволить предст авникам українського бізнесу
встановити прямі контакти, налагодити взаємовигідні коопераційні
зв’язки, отримати актуальну інформацію про ситуацію на цікавому для
них оманському ринку.
Контактна особа – Анна Любима (+380955466509, ast-ier@ucci.org.ua ),
Ольга Сухенко (oas-ier@ucci.org.ua, +380444619807 )
Султанат Оман: столиця – м. Маскат.
Розташований на південному сході Аравійського півострова.
Природні ресурси: нафта, природний газ, мідь, гіпс і деякі види
мармуру.
Офіційна релігія: іслам.
Державна мова: арабська, використовується англійська.
Населення за межею бідності: відсутнє!

Ключовими компонентами стратегії диверсифікації Оману є розвиток
туристичної та газової сфер.
Структура експорту: нафтопродукти, текстиль, риба, метали, реекспорт.
Структура імпорту: машини, транспортне обладнання, промислові
товари, продукти харчування, сільськогосподарські тварини, мастильні
матеріали.
Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у заході!
З 1 по 4 квітня в Куала-Лумпур (Малайзія) відбудеться 17 міжнародна
виставка товарів Халяль Malaysia International Halal Showcase MIHAS 2020
На виставці будуть представлені продукти харчування, напої, м'ясо, інгредієнти,
парфумерія, косметика та лікарські препарати, послуги. Виставка є найбільшим
заходом в Південно-Східній Азії і щорічно збирає понад 1 000 експонентів та
30 000 відвідувачів з 88 країн світу. Більш детально про виставку дізнавайтесь на
сайті: http://mihas.com.my/
Для іноземних компаній, які зацікавлені в придбанні Халяль товарів та послуг, діє
програма INTERNATIONAL SOURCING PROGRAMME (INSP). В рамках цієї
програми організатор забезпечує участь в передвиставковій сесії В2В зустрічей
(31 березня) з потенційними партнерами з Малайзії та в ділових заходах
виставки, проживання в 4* готелі 4 доби та трансфери на виставку.
Організаційний внесок – 100 Євро, окремо сплачується вартість перельоту до
Куала-Лумпур.
Центр міжнародної ділової співпраці ТПП України за підтримки представництва
MATRADE в Україні формує делегацію українських компаній, зацікавлених в
зустрічах з виробниками товарів та послуг Халяль та імпорту в Україну.
Візит планується з 29 березня по 4 квітня (перебування в Малайзії з 30 березня
по 3 квітня).
Детальна програма перебування від організаторів виставки додається. Для участі в
Програмі необхідно заповнити Анкету учасника та надіслати на адресу Центру
sme58@ukr.net
Після опрацювання Вашої анкети буде повідомлено про підтвердження вашої
участі в делегації.
Просимо надсилати Ваші анкети до 19 лютого 2020 року!
2-6 квітня 2020 року в м. Душанбе (Республіка
Таджикистан)відбудеться Міжнародна універсальна виставкаярмарок Таджикистан-2020Весна
Умови участі
21-25 жовтня в м. Душанбе (Республіка Таджикистан)відбудеться
Міжнародна універсальна виставка-ярмарок Таджикистан-2020Осінь
Умови участі
Долучайтесь до виставково-ярмаркових заходів в Україні та світі
З метою розвитку підприємницької діяльності та розширення експорту на
офіційному сайті Мінекономіки України http://www.me.gov.ua розміщено перелік
виставково-ярмаркових заходів в Україні та за кордоном у 2020 році. Просимо
ознайомитися та взяти участь.

Команда проєкту CUTIS Canada-Ukraine Trade and Investment Support
project – CUTIS створила експортний портал, метою якого є
інформування канадських компаній, які шукають партнерів в Україні
Портал консолідує інформацію про українських експортерів,
зацікавлених в роботі на Північно-Американському ринку. Проєкт
розгорнув широку рекламну кампанію для ознайомлення канадської
бізнес-спільноти із Порталом та пропозицією товарів з України.
Це чудова безкоштовна можливість повідомити потенційних канадських
партнерів про Вашу компанію перед особистим візитом до Канади!
Щоб створити профіль Вашої компанії на експортному порталі CUTIS,
просимо заповнити форму корпоративного
профілю http://bit.ly/2OGxF1U та надіслати її на електронну адресу
obrovko@cut isproject.org до 1 березня 2020.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ВИНАХІД РОКУ 2020»
З метою популяризації винахідницької діяльності представників вітчизняного
бізнесу, а також поширення кращих практик впровадження і використання
інноваційних рішень у різних галузях економіки, за підтримки Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державне
підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент) спільно з Торгово-промисловою палатою України проводить
Всеукраїнський конкурс «Винахід року 2020».
До участі у Конкурсі запрошуються представники бізнесу-власники патентів на
винаходи, а також дослідницькі групи, винахідники й розробники.
У ході Конкурсу будуть розглянуті винаходи, які захищені чинними патентами
України, отримані протягом останніх 5 років. Прийом матеріалів триватиме до 29
лютого 2020 року на e-mail: konkurs2020@ukrpatent.org
Нагороди переможцям Конкурсу буде вручено у квітні 2020 року у ТПП України
під час святкування Міжнародного дня інтелектуальної власності.
За додатковою інформацією можна звертатися до представників ТПП України
(вулиця Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601).
Кожура Анастасія Павлівна, радник президента ТПП України з питань
інтелектуальної власності (на громадських засадах),
тел. +38066 41437 15
Фарафонова Олена Георгіївна, головний експерт дирекції товарознавчої експертизи
та сертифікації походження,
тел.: +38 044 584 28 22, +38 067 823 63 90,
Відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння
інноваційній діяльності Укрпатенту (бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133,
тел.: +38 044 494 06 66, +38 044 494 06 60
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

Міжнародний тендер в Туркменістані
Пропозиції Державної товарно-сировинної біржі Туркменістану щодо поставок:
- автобензин марки А-80 виробництва Сейдінського нафтопереробного заводу
(СНПЗ); за формулою ціни «Platts» FOB «Italy», ряд «Prem Uni 10 ppm», знижка
113 дол. США за тону, нижня межа 350 дол. США (заявка 517706), кількість – 2
000 т, умови оплати: передоплата, умови поставки FCA, пункт – СНПЗ;
- автобензин марки А-80 виробництва Туркменбашинського нафтопереробного
заводу (ТКНПЗ); за формулою ціни «Platts» FOB «Italy», ряд «Prem Uni 10 ppm»,
знижка 140 дол. США за тонну, нижня межа 350 дол. США (заявка 530433),
кількість – 20 000 т, умови оплати: передоплата, умови поставки FCA, пункт –
перевалочно-розподільча нафтобаза м. Керкі;
- дизельне пальне гідроочищене марки ЕКО-5, виробництва Туркменбашинського
нафтопереробного заводу (ТКНПЗ) за формулою ціни «Platts» FOB «Italy», ряд
«ULSD lOppm», премія 41 дол. США за тону, нижня межа 330 дол. США (заявка
530432), кількість – 20 000 т, умови оплати: передоплата, умови поставки FCA,
пункт – перевалочно-розподільча нафтобаза м. Керкі;
- дизельне пальне гідроочищене, виробництва ТКНПЗ за формулою ціни «Platts»
FOB «Italy», ряд «ULSD lOppm», знижка 15 дол. США за тону, нижня межа 350
дол. США (заявка 530431), кількість – 15 000 т, умови оплати: передоплата, умови
поставки FOB, пункт – міжнародний морський порт Туркменбаші та/або FCA
Кенарське ПХ і ОН. Контакта біржі: www.exchange.gov.tm , тел.: +993 12 44 61 84,
+993 12 44 61 80.
Замовляйте родинні свята в кафе ПОРТОФІНО в Сумах


вишукана європейська та молекулярна кухня



затишний інтер’єр: дві зали на 100 та 30 осіб



організація банкетів



конференцій



ділових зустрічей та обідів



виїзне обслуговування фуршетів



доставка їжі в офіс

Щодня: 10:00 – 23:00
вул. Реміснича, 35/2, м. Суми
Тел.: +38 066 265 82 79
http://portofino.sumy.ua/
e-mail: portofino.sumy@ukr.net
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

Сільськогосподарська дорадча служба

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»

Більше новин читайте у свіжому номері журналу «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

