Від 13.09.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
21-24 листопада у Мiжнародному виставковому центрi (м. Київ, Броварський пр-т,
15, ст. метро «Лiвобережна» запрошуємо на II Мiжнародний Форум INNOVATION
MARKET
Мета заходу: Пошук та впровадження iнновацiй, нових технологiй, залучення
iнвестицiй у сфери народного господарства України.
Органiзатор: ТОВ «Мiжнародний виставковий центр» за підтримки Кабiнету Мiнiстрiв
України (Розпорядження КМУ № 864-p вiд 23.11.2016р.)
Спiворганiзатори: Мiнекономрозвитку, МОН, ПАН України, HTУУ «KПI», HTУ
«XПI»
МФIМ – це модель пiдприємницької екосистеми з усiма складовими елементами: наукою
та бiзнесом, Startup-проектами, бiзнес-iнкубаторами та акселераторами, пiдприємствами
та комерцiйними структурами, яка надає можливiстъ розробникам, науковцям та новаторам
представити iдеї та iнновацiї потенцiйним покупцям та iнвесторам на виставцi,
продемонструвати перспективнi проекти на startup алеї, почути новi iдеї та шляхи вирiшення
рiзних питань на профiльнiй конференцiї, обмiнятись думками або отримати експертну оцiнку
своїх iдей та розробок у ходi панельних дискусiй.
Учасники форуму зможуть:
- представити свою продукцiю на виставковiй експозиції цiльовiй аудиторії споживачiв,
так i
- представникам державних органiв, Посольств iноземних країн, Торгово-промислових палат,
асоцiацiй, iнвестицiйно-фiнансових установ України, Китаю тощо;
- знайти кориснi винаходи для iнтеграцiї у власну дiяльнiсть;
- обмiнятись досвiдом з колегами;
- знайти новi перспективні кадри для своєї компанії;
- познайомитися з технологiями залучення грантових коштiв та особливостями доступу до
фондового фiнансування iнновацiйних пiдприємств;
- дiзнатися про шляхи комерцiалiзації власних наукових та практичних розробок.
Також пропонуються iншi форми представлення своїх iнтересiв на Форумi в
обраному вами форматi.
Бiльш детальна iнформацiя про Форум – на офiцiйному сайтi заходу
www.innovationmarket.com.ua. З усiх питань звертайтеся за тел.: (044) 201-11-44;
(044) 201-11-72; (044)206-87-17; е-mаil: ifim@innovationmarket.com.ua
21 – 30 жовтня відбудеться 44-а Мiжнародна Багдадська Виставка.
Мiнiстерство Торгiвлi Республiки Iрак висуває iнiцiативу щодо видiлення
павiльйонiв із внутрiшнiм оформленням площею 9 квадратних метрiв, а також
повного скасування внескiв за участь для держав, якi заздалегiдь не подавали
заявок на участь у зазначенiй виставцi.

Запрошуємо підприємства Сумщини взяти участь у згаданому заходi.
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
Рибопереробна компанія Угорщини шукає постачальників форелі.
Рибопереробна компанія Угорщини зацікавлена в закупівлі живої форелі для
виробничих потреб. Поросимо підприємства, які мають намір щодо такої
співпраці, поінформувати про це Сумську ТПП.
Нiмецька компанiя «Jеntsсhurа International GmbH» зацiкавлена в
налагодженнi дiлових зв'язкiв з українськими постачальниками продуктiв
бджiльництва, зокрема квiткового пилку (бiо-якостi).
У разi виникнення намірів щодо налагодження спiвробiтництва iз вищезгаданою
компанією, використовуйте контакти: тел.: +49 (0) 253-497-440, факс: +49 (0) 25349-74-444, ел. адреса: info@p-jentschura.de веб-сайт: www.p-jentschura.com
«АйДжейАй IT ГРУП» запрошує до співпраці
Компанiя «АйДжейАй IT ГРУП» (IJI IT Group) понад 6 рокiв працює на ринку
України у сферi IТ-послуг та комплексного консалтингу малих i середнiх
пiдприємств. Одним із основних напрямiв спецiалiзацiї компанiї є розробка i
впровадження iндивiдуальних систем автоматизацiї, СRМ-систем, бiзнеспроцесiв на пiдприємствах.
Дане програмне забезпечення може бути корисним та ефективним iнструментом
для бiзнесу.
За бiльш детальною iнформацiєю звертайтеся за тел.: +38 050 380-14-56,
email: inbox@ijigroup.com

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги у сфері державних закупівель
Послуги юридичного характеру
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, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

