Від 12.04.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Сумська торгово-промислова палата оголошує набір для працівників та
керівників підприємств Сумської області на курс ораторського мистецтва
Курс складається із 12 занять, кожне з яких триває 1 годину.
Участь у навчанні дозволить підвищити індивідуальну комунікацію працівників,
що є запорукою ефективної роботи компанії. Учасники курсу отримають
сертифікати.
Орієнтовний період роботи групи: із початку травня 2017 року. Час та графік
курсу узгоджується із учасниками групи індивідуально.
Місце проведення: конференц-зала виставкового центру «Іллінський», за
адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7А, 2 поверх.
Вартість курсу: 600 грн. за 1 людину.
Курс проводить: Ксенія Радченко, автор курсу «Ораторське мистецтво» для
керівників та працівників бізнесу, викладач курсу із 2013 року.
Курс розрахований на керівників та працівників бізнесу, діяльність яких
пов'язана зі спілкуванням з людьми. Для запису на курс просимо до 25.04.2017
зареєструватися за тел.: (0542) 77-07-67, 066-055-40-66 або повідомленням на еmail: ves2@cci.sumy.ua
Сумська торгово-промислова палата запрошує на майстер-клас компанії
OUTVED «Запуск експорту за 3 місяці», який відбудеться 27 квітня 2017
року у виставковому комплексі «Іллінський».
Йтиметься про оцінку можливостей компанії, розробку та реалізацію системи
експортних продажів лише за 3 місяці тощо.
Цей захід цікавий для власників та керівників компаній, топ-менеджерів — для
тих, хто бажає ефективно розпочати роботу на міжнародних ринках,
використовуючи сучасні методики.
За 3 години ви пройдете 6 практичних кроків до експорту; зважите можливості та
ризики для вашої компанії; оберете стратегію для Вашого бізнесу; отримаєте
знання від досвідчених підприємців, три компанії зможуть пройти безкоштовну
діагностику на готовність до виходу на міжнародні ринки.
Вартість участі: для членів Сумської ТПП 600 грн.; для решти – 840 грн.
Тривалість заходу: 3 години.
Реєстрація обов'язкова.
Для реєстрації необхідно надіслати лист на електронну адресу: ves@cci.sumy.ua.
За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: +38 (0542) 77 07 67,
+38 050 407 22 25, +38 067 542 91 19.
Контактна особа: Зінченко Володимир Юрійович.
Кінцева дата реєстрації – 25 квітня 2017 року.

21 квiтня о 14:00 у примiщенні ТПП України (кімната 401) вiдбудеться
вiдкрите засiдання Комiтету пiдприємцiв у сферi зовнiшньоекономiчної
дiяльностi при ТПП України.
Пiдставою для органiзацiї засiдання стало звернення Львiвської ТПП щодо
проблем, якi перешкоджають ефективному використанню автоматизованої
системи митницi «Єдине вікно».
Запрошуємо представників бізнес-спільноти Сумщини взяти участь у засiданнi
Комiтету.
21 квiтня 2017 року у м. Кiшварда (Угорщина) вiдбудеться українськоугорський аграрний бiзнес-форум.
Зустрiч охопить такi галузi економiки як сільське господарство, харчову
промисловiсть та виноробство. Одночасно з проведенням бiзнес-форуму
проходитиме виставка українських та угорських пiдприємств. Для української
сторони забезпечується 25-30 стендiв.
Планується, що захiд вiдкриватимуть Мiнiстр аграрної полiтики та
продовольства України Т. Кутовий, Мiнiстр землеробства Угорщини
Ш.Фазекаш, Мiнiстр нацiонального розвитку Угорщини М. Шестак. Участь у
заходi вiзьмуть представники українського та угорського аграрного бiзнесу,
експерти, дистриб'ютори та представники торговельних мереж, якi зможуть
надати вiдповiдну консультативну iнформацiю щодо можливостi виходу
продукцiї українських компанiй в торговельні мережi.
Участь у форумі та виставці безкоштовна.
У разi зацiкавленостi Закарпатська ТПП може органiзувати трансфер УжгородКiшварда-Ужгород. Вартiсть: 600 грн. з ПДВ.
Контактнi телефони в Закарпатськiй ТПП: (0312) 669450, 669462. E-mail:
exib@tpp.uzhgorod.ua
25-27 квiтня планується проведення українсько-лiванського бiзнес-форуму.
Проектом Порядку денного форуму передбачається проведення трьох окремих
заходiв на базi ТПП основних мiст Лiвану – Бейруту, Трiполi та Сайди за такими
напрямами:


енергетика (малi гiдроелектростанцiї на гiрських рiчках, альтернативнi
джерела енергетики, енергозберiгаючi технології тощо);



сiльське господарство та продовольство;



металургiя (експорт металопродукцiї);



презентацiя аграрних та промислових можливостей України;



iнвестицiї в економiку України.

У ходi бiзнес-форуму запланованi зустрiчi бiзнесменiв у форматi B2B, а також
передбаченi виступи членiв української делегацiї щодо сучасної економiчної
ситуацiї в Українi, економiчного та експортного потенцiалу нашої держави. Вiд
лiванської сторони планується презентацiя виробникiв оливкової олiї та вина.
У разі зацікавленості щодо участі в цьому форумі просимо до 13.04.2017
інформувати Сумську ТПП.
19 травня в Республіці Білорусь відбудеться XIV Гомельський економічний
форум.
Гомельський економічний форум є знаковим заходом в галузі розвитку
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.
Традиційно в роботі Форуму беруть участь делегації регіонів України.

До заходів Форуму приурочено проведення 17-20 травня XVIII Міжнародної
виставки-ярмарку «Весна в Гомелі», яка є майданчиком для вивчення
економічного потенціалу Гомельської області, пошуку партнерів та укладання
взаємовигідних контрактів.
Додаткова інформація про Форум розміщена на сайтах Гомельського
облвиконкому: gomel-forum.by і ccigomel.by/ru
Контактні телефони організаторів Форуму:
(+375 232) 754720, 7547,21, 703490, 754723
Контактна особа в Посольстві Республіки Білорусь в Україні Ковальова O.І., тел.:
0504461551
29 червня в Мінську відбудеться Другий iнвестицiйний форум «Вiдкритi
вiкна».
Форум являє собою вiдкриту платформу, де компанiї зможуть напряму
запропонувати свої iдеї iнвесторам в режимі реального часу.
Початок заходу о 10.00 за адресою: м. Мiнськ, вул. Koмyнicтичнa, 11. Детальна
інформацiя – на сайтi БелТПП ( www.cci.by ). 3 питань участi у зазначеному
заходi просимо звертатися за телефонами: +375(17)290-72-59, 290-72-77 та
електроннiй пoштi: education@cci.by
17 травня ц.р. в ТПП Мальти вiдбудеться українсько-мальтiйський бiзнесфорум «Мальта та Україна: вiд дiлового партнерства в ЄС до ринкiв, що
розвиваються в Африцi» за участi Президента України П.О. Порошенка та
Президента Республiки Мальта М.Л. Колейро Прека.
Республiка Мальта має значний потенцiал та зацiкавлена виступати у ролi
логiстичного, фiнансового, юридичного «хабу» для виходу українських компанiй
як на ринки iнших країн ЄС, так i ринки країн, що розвиваються, зокрема,
Африки та Близького Сходу. Вигiдне розташування на перетинi
середземноморських торговельних шляхiв створює для компанiй, якi мають на
Мальтi свою логiстичну та/або комерцiйну базу, значнi переваги у торгiвлi з
країнами Середземномор'я, Африки та Близького Сходу. Крiм того, Мальта як
загальновизнана сприятлива юрисдикція для реєстрацiї торговельних
представництв, комерцiйних марок, отримання дозволiв, стандартiв та
сертифiкатiв вiдповiдно до європейських норм, може вiдкрити значнi можливостi
для виведення української продукцiї на ринки iнших країн ЄС.
Серед iншого, мальтiйська Сторона готова обговорювати з українськими
пiдприємпями можливостi використання мiсцевих термiналiв, портової
iнфраструктури (в т.ч. зернового термiналу «Кордiн») для забезпечення торгiвлi
України з третiми країнами.
Очiкується, що зазначений форум стане майданчиком для обговорення
актуальних питань двосторонньої спiвпрацi, визначення перспективних напрямiв
реалiзацiї спiльних проектiв та спiвробiтництва на ринках країн ЄС.
Прiоритетними сферами для двостороннього спiвробiтництва є:
* агропромислове виробництво;
* виробництво мiнерального палива, нафтопродуктiв;
* суднобудiвництво;
* iнфраструктура та логiстика/транспорт;
* фармацевтика;
* IТ-технологiї;
* металургiя.

Робоча мова Форуму – англiйська та українська з синхронним перекладом. ТПП
України розробила проект програми перебування української делегацiї в
Республiцi Мальта, з якою можна ознайомитися у додатку.
Вартiсть поїздки та участi в дiловiй програмi становить 750 дол. США, кошти
перераховуються в гривнях за курсом НБУ на день оплати. Додатково
сплачується вартiсть вiзи 1594 грн. (включаючи консульський та сервiсний збiр).
У разi заiнтересованостi не пiзнiше 21 квiтня п.р. необхiдно заповнити
реєстрацiйну анкету та надiслати її до Дирекцiї мiжнародного спiвробiтництва
для формування делегацiї ТПП України. Додаткова iнформацiя за тел.: 044-27057-33, Янков Сергiй Анатолiйович, е-mаil: isa-iprg@ucci.org.ua
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
СумДУ представляє нову магістерську програму «Торгівля»
Детальніше про нас:
http://econ.fem.sumdu.edu.ua/ru/specialities/business-trade
https://www.facebook.com/groups/torgivlyasumdu/
Iсламська Республіка Iран пропонує нафту, газ та продукти нафтохімії.
Покупцi, що зацiкавленi у спiвробiтництвi або купiвлi нафти, газу, продуктiв
нафтохiмiї та нафтопереробки з Iсламської Республіки Iран, можуть знайти
необхiдну iнформацiю на веб-сайтах компанiй, якi пiдпорядковуються
Мiнiстерству нафти Iсламської Республіки Iран:


Дирекцiя з мiжнародних питань Нацiональної нафтової компанiї Iрану:
www.nioc-intl.ir ;



Національна iранська Компанiя з розповсюдження нафтопродуктiв:
www.niopdc.ir/ ;



Національна торговельна нафтохiмiчна компанiя Iрану:
http://www.petrochem-ir.net/ ;



Нацiональна торговельна газова компанiя Iрану: www.igcc.ir

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру

Послуги у сфері державних закупівель
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 журналівіснику Сумської ТПП «Ділові новини»
Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739
е-mail: ves2@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

