Від 13.03.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
19 березня в приміщенні Торгово-промислової палати України (вул.
В.Житомирська, 33, ІV поверх, конференц-зала «Колізей») відбудеться
засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торговопромисловій палаті України у формі «круглого столу» на тему: «Кредитування
та інші форми підтримки малого і середнього бізнесу в Україні»
Засідання Комітету організоване за сприяння Спілки підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України, Всеукраїнської асоціації роботодавців.
Початок засідання об 11.00.
Реєстрація з 10.30.
Про свою участь в засіданні Комітету (П.І.Б., підприємство, установа, організація,
тел., e-mail) просимо повідомити до 16:00 18 березня 2019р. за тел.:
(044) 486-38-82, (097) 97-444-31,
e-mail: office@smpu.kiev.ua, vyacheslav.bykovets@gmail.com
Проект програми додається.

26 березня в приміщенні ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33)
відбудеться Конференція УКРАЇНА – ЧИЛІ.
Чилійська сторона виявила зацікавленість у співробітництві,
насамперед, в агропромисловому та продовольчому секторі, будівництві,
гірничому видобуванні, туризмі, посередницьких послугах. До складу
корейської делегації входять представники як приватного, так і державного
секторів. Програма заходу передбачає пленарну частину, а також B2B-зустрічі між
компаніями.
Вартість участі в заході 600 грн. з ПДВ (для членів ТПП України – 480 грн.
з ПДВ).
Початок заходу – об 11:00, реєстрація – з 10:30.
За додатковою інформацією звертайтесь до Дирекції міжнародного
співробітництва ТПП
України за тел.: (044) 461 98 08, конт. особа Анна Гусак: +38 095 546 65 09
або ел. поштою: ast-ier@ucci.org.ua.
11-12 квітня в м. Бресті відбудеться IV Міжнародний форум-виставка ділових
контактів «БРЕСТ-2019»
Діловий форум і виставкова експозиція продемонструють економічний,
інвестиційний та туристичний потенціал Брестської області та Білорусі в цілому, а
також нададуть майданчик для діалогу білоруських і зарубіжних компаній в різних
галузях економіки.
Програма, реєстрація та детальна інформація про умови участі розміщені на

офіційному сайті заходу: www.brest-forum.by.
Запрошуємо підприємства Сумської області взяти участь у IV Міжнародному
форумі-виставці ділових контактів «БРЕСТ 2019», який проходить у рік 1000-річчя
Бреста.
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
Киргизька компанія ВАТ «Дастан» пропонує співпрацю
Компанія зацікавлена в постачанні в Україну лабораторних медичних центрифуг.
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Цінові дослідження

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

