Від 12.09.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Сумська торгово-промислова палата повідомляє, що 10 жовтня 2018 року об
11.00 в приміщенні ВЦ «Іллінський», 2 поверх, зал Атріум, за адресою: м.
Суми, вул. Іллінська, 7А, відбудуться загальні збори членів Сумської торговопромислової палати.
Проект порядку денного:
1. Про підсумки роботи Сумської ТПП за 2013-2017 р.р.
2. Звіт Ревізійної комісії Сумської ТПП.
3. Вибори Президента Сумської ТПП.
4. Вибори Президії Cумської ТПП.
5. Вибори Ревізійної комісії.
6. Інше.
Запрошуємо представників підприємств-членів Сумської ТПП взяти участь у
загальних зборах.
Реєстрація учасників зборів – з 10:30 до 11:00.
Керівник юридичної особи або фізична особа-підприємець мають право
здійснювати представництво особисто. Представник має право здійснювати
повноваження від імені юридичної особи/фізичної особи-підприємця за
довіреністю, виданою цією юридичною особою/ФОП (зразок довіреності
додається).
Із будь-якими питаннями та пропозиціями просимо з 08.00 до 16.00 звертатися до
Сумської ТПП за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7А, каб. №7 або за тел.: (0542)
77-07-67, 0675429119, 050-407-22-25 чи на електронну пошту: ccisumy@gmail.com
Відповідальна особа за роботу із членами Сумської ТПП – Світлана Колодяжна.
12-13 вересня в м. Київ (в НСК «Олімпійський», вул. В.Васильківська, 55) з
10.00 до 18.00 відбудеться виставка ГБО та автогазу «МЕДВІН: СВІТ
ЗРІДЖЕНИХ та СТИСНЕНИХ ГАЗІВ», присвячена питанням переводу
транспорту на газ.
Херсонська ТПП запрошує завітати на стенд італійської компанії ROMANO
AUTOGAS, яка є світовим лідером галузі ГБО. Це чудова нагода обговорити
питання співпраці з керівництвом «Romano Autogas», познайомитися з новітніми
розробками компанії та особисто поспілкуватися з засновником бренду. Вхід
вільний.
9-10 жовтня п.р. в провінції Ардабіл (Ісламська Республіка Іран) відбудеться
конференція та виставка на тему оздоровчого туризму «2nd ECO Confobition».
Провінція Ардабіл загальновідома щодо експорту шовку та килимів. Захід проводитиметься
за підтримки торгово-промислової палати та керівництва провінції Ардабіл.

Для отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатися з організаторами заходу за
тел.: +9821 85732533 або електронною адресою: ecochamber@gmail.com Контактна особа:
Mehdi Razzaghshoar.
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
ТОВ «EURO Home» пропонує дитячі підгузки різних цінових сегментів:
економ, середній і середній +, виробництва Туреччини.
Підприємство є офіційним експортером і імпортером торговельних марок прямих
виробників і гарантує якість, європейський сервіс і взаємовигідні фінансові
умови співпраці.
Асортимент включає в себе бренди підгузків для дітей: Lulla, Cushy, Paddlers і
Predo.
Якість продукції підтверджена документально сертифікатами міжнародного
стандарту: ISO 9001, ISO 13485, Медичним сертифікатом контролю якості,
Сертифікатом відповідності Європейським стандартам якості продукції.
Товари зазначених ТМ більш ніж за 3 роки вже завоювали своє місце на
українському ринку і знайшли своїх вдячних покупців.
На даний момент компанія ТОВ «Euro Home» здійснює розширення каналів
збуту, укладає контракти з дистриб'юторами, регіональними оптовими
компаніями та інтернет-магазинами.
Вся продукція поставляється зі складу в м. Київ, доставка в регіони можлива за
попереднім погодженням.
Гнучкі умови оплати. Цінова політика компанії – робота з кожним клієнтом
індивідуально. Контракти: e-mail zakaz@drybaby@gmail.com;
тел. (+380) 67-007-35-03
Ефіопська компанiя «Аrаgеsа Trading PLC» (м. Аддис-Абеба) шукає
українських виробникiв та експортерiв рафiнованої і неочищеної
соняшникової олiї (crude sunflower oil), якi готовi експортувати продукцiю на
ефiопський ринок.
Контакти: Алi Гересу, власник компанії
e-mail: tradearagesa@ethionet.et, aragesa14@gmail.com, aligeresu@yahoo.com
Тел.: +251112773799; факс: +2511155209; моб.: +251911242844
Низка пiдприємств Республiки Бiлорусь шукає потенцiйних партнерiв в
Українi

ВАТ «Мозирська швейна фабрика «Надекс» (Республiка Бiлорусь,
247760, м. Мозир, вул. Пролетарська, 51, контактнi телефони: +375 236 37
78 84, факс: +375 236 37 98 45, e-mail: info@nadex.by. Директор
пiдприємства – Є.М.Єрмоленко. ВАТ «Надекс» входить до складу концерну
«Беллегпром» та є одним з високотехнологiчних пiдприємств легкої
промисловостi РБ з виготовлення чоловiчих i дитячих сорочок та жiночого
одягу.

Пiдприємство ТОВ «БелЕлтика» (Республiка Бiлорусь, 220090,
м. Мiнськ, Логойський тракт, 22а, примiщення 31, офiс 303, контактнi
телефони: +375 17 268 06 00, 268 06 01, факс: +375 17 268 06 05,
e-mail: info@beleltika.by, www.beleltika.by). Директор пiдприємства –
В.Чернухо. Компанiя ТОВ «БелЕлтика» зареєстрована у реєстрi виробникiв
медичної технiки РБ та займається виробництвом медичних центрифуг.
Центрифуги сертифiкованi в РБ та вiдповiдають усiм мiжнародним
стандартам. Керiвництво вказаного пiдприємства зацiкавлене у спiвробiтництвi з
українською стороною та готове розглянути рiзнi форми двосторонньої спiвпрацi
вiдносно реалiзацiї в Українi медичних центрифуг PM6000 та ЛР-15K.
«Економічний журнал e-Dialog» Польсько-Української Господарчої Палати
пропонує безкоштовну підписку
Польсько-Українська Господарча Палата є однією з найстаріших двосторонніх
торгово-промислових палат в Польщі, працююча більше ніж двадцять п'ять років
для розвитку польсько-українських економічних відносин.
Однією з ініціатив Польсько-Української Господарчої Палати є публікація
щомісячного «Економічного журналу e-Dialog». Цей журнал розсилається до
кількох тисяч адресатів, у тому числі представників державної влади і ділових
кол Польщі та України, що становить ексклюзивну форму розповсюдження
інформації , яка є найбільш цікавою і цінною в широкому спектрі соціальноекономічного розвитку по польській, а також українській стороні.
eDIALOG – це безкоштовний електронний журнал, відредагований на польській
та українській мовах, описує найбільш важливу інформацію в галузі економіки,
права, соціальних відносин, культури і розвитку туризму. Запрошуємо відвідати
сайт Польсько-Української Господарчої Палати http://www.pol-ukr.com/uk/edialog/
та ознайомитися з наведеною вище публікацією і приєднатися до аудиторії.
Запрошуємо підписатися на щомісячник: http://www.pol-ukr.com/uk/edialog/
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Послуги у сфері державних закупівель

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»

Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739
е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

