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Регіональні та міжнародні заходи
22-23 лютого у Брюселi ТПП України спільно з Мiнiстерством економiчного
розвитку України, Радою пiдприємцiв при КМУ, профiльними асоцiацiями
проведуть Європейський регiональний форум, як складову частину ЕU Industry Day –
єдиного в такому форматi європейського форуму
На ньому керiвники iнституцiй ЄС, провiднi промисловi пiдприємства, бiзнес- об'єднання
Європи будуть обговорювати можливостi, сучаснi виклики та тренди розвитку
європейської iндустрiальної полiтики.
Участь у Форумi 21 лютого представникiв українського промислового сектору
(Iндустрiї 4.0, логiстики i транспорту, автопрому i машинобудування, аерокосмiчної
галузi) – це безпрецедентна можливiсть подiлитися своїми можливостями i
продемонструвати готовнiсть вiдiгравати суттєву роль в реалiзацiї спiльних проектiв,
презентувати унiкальнi технологiчнi рiшення i розробки, а також представити стратегiчнi
прiоритети розвитку вiтчизняного бiзнесу безпосередньо потенцiйним дiловим
партнерам в ЄС.
Конкретнi пропозицiї – кейси вiд бiзнесу будуть включенi до звiту по результату роботи
українського форуму (position paper), який буде направлений в перiод роботи ЕU Industry
Day ( 22-23 лютого) всiм його ключовим стейколдерам в iнституцiях ЄC (Європарламент,
Єврокомiсiя, європейськi бiзнес-асоцiацiацiї) для врахування позицiї українського бiзнесу
при формуваннi європейської iндустрiальної полiтики.
До участi в регiональному форумi запрошенi представники виконавчої влади на рiвнi
профiльних мiнiстерств. Форум буде широко висвiтлюватися у провiдних засобах масової
iнформацiї та соцiальних медiа.
Для участi у форумi, яка є безкоштовною, потрiбно зареєструватися на сайтi форуму
http://euindustryday.in.ua/ до 21 лютого. Для узгодження питань пропонуємо звертатися
до контактної особи – радника з правових питань офiсу Президента ТПП України Любові
Нестиренко, т-н: 067 624 09 76, email: nlа-lаw@ucci.org.ua
15-17 березня в м. Могильов, Республіка Білорусь (СК «Олімпієць», вул. 30-років
Перемоги, 1А) відбудеться VIII спеціалізована будівельна виставка «Будинок.
Дача. Дизайн»
Організатор заходу – УП «Могильовське відділення БілТПП».
На виставці буде представлено широкий асортимент будівельних матеріалів,
технологій і послуг, буде запропонована насичена ділова програма.
Запрошуємо взяти участь у виставці як на колективному стенді, так і в
індивідуальному порядку. Організатори надають колективному організатору
знижку на обладнану площу в розмірі 50%. У рамках виставки відбудуться В2В
переговори між зацікавленими діловими колами.
Детальна інформація про захід розміщена на сайті Могильовського відділення
БілТПП http://mogilevcci.by/. За додатковою інформацією звертайтесь за тел.:
+375 29 698 49 98, конт. особа – Свірченкова Юлія В'ячеславівна.

2-4 травня 2018 року в Монреалi відбудеться одна з найбiльших виставок
харчової промисловостi в Пiвнiчнiй Америцi – SIAL Canada 2018.
Цього року Органiзатори виставки очiкують понад 1 000 експонентiв i 20 000
вiдвiдувачiв з 50 країн свiту.
Вiдмiннiстю виставок SIAL Canada вiд багатьох iнших продовольчих виставок
Пiвнiчної Америки є потужний сервiс дiлових зустрiчей для її учасникiв. Так,
окрiм органiзацiї дiлових зустрiчей мiж експонентами та вiдвiдувачами, цього
року на виставцi запланованi конференцiї та заходи в рамках байєрської мiсiї
США, де експоненти матимуть змогу презентувати свою продукцiю та налагодити
дiловi стосунки з провiдними рiтейлерами та iмпортерами зі США. Загалом
планується до 350 дiлових зустрiчей для експонентiв виставки.
ТПП України за пiдтримки Посольства України в Канадi планує органiзацiю
нацiонального стенду на виставцi SIAL Canada 2018.
Запрошуємо долучитись до української делегацiї та презентувати свою продукцiю
для ринку Пiвнiчної Америки на однiй з найбiльших профiльних виставок
континенту.
3 питань участi звертайтесь до ТПП України:
Голято Андрiя, тел.: +380 67 662-96-56, e-mail: аvg-zеd@uссi.org.ua
Сухенко Ольги, тел.: +380 067 23-90-38, e-mail: оаs-iеr@uссi.оrg.uа
Малаховської Станiслави +380 44 461-98-07, 067 232 92 20
е-mаil: ems58@ukr.net
15-16 вересня в Пекiнi вiдбудеться 10 Ярмарок iнвестицiй Китаю за кордон.
Захiд органiзовано Китайською асоцiацiєю з розвитку пiдприємств за кордоном
(Chinese Overseas Development Association (CODA) i Китайським Банком
розвитку. Органiзацiйну пiдтримку роботi делегацiї надає Посольство України в
Китайськiй Народнiй Республiцi.
Ключовою темою цьогорiчного ярмарку стане мiжнародна промислова кооперацiя.
На ярмарку буде проведено Форум мiжнародних промислових потужностей. Мета
форуму – презентацiя промислового потенцiалу iноземних країн та можливостей
для китайського бiзнесу.
У рамках участi Українських компанiй в Ярмарку вiдбудеться українськокитайський бiзнес-форум, пiд час якого українськi компанiї матимуть змогу
презентувати свої проекти китайському бiзнесу, а також вiдбудуться B2B
переговори.
Запрошуємо приєднатись до української делегацiї, скористатись можливiстю
презентувати свої проекти, iдеї та потенцiал на найбiльшому iнвестицiйному
ринку свiту та знайти iнвестицiї у власнi проекти.
Вартiсть участi компанiї на стендi України та в заходах вiзиту делегацiї – вiд 1480
Євро. 3 питань участi звертайтесь до ТПП України:
Станiслави Малаховської, тел. +380 44 279-17-50, 67 232-92-20, е-mаil:
ems58@ukr.net
Андрiя Голято, тел. +380 67 662-96-56, e-mail: аvg-zеd@uссi.org.ua
За останнi роки Китай став ключовим iнвестором України. На сьогоднiшнiй день
iнвестицiї в українську економiку склали понад 7 млрд. доларiв США i, за
словами торговельного радника Посольства КНР в Українi пана Лю Цзюня, це
тiльки початок. Вже вiдомо про плани Китаю iнвестувати 2,5 млрд. доларiв США
у вiтчизняний АПК i транспортну логiстику, понад 2 млрд. доларiв США в

iнфраструктурнi проекти Києва, в телекомунiкацiйні мережi, вiдновлювальну
енергетику та машинобудування.
Така зацiкавленiсть з боку Китаю зумовлена тим, що Китай розглядає Україну як
стратегiчного партнера у своїй стратегiї «Один пояс, один шлях» та в
торговельно-економiчних взаємовiдносинах з Європейським Союзом.
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
Сербська компанія шукає партнерів в Україні
Підприємство «Атол Дженерал Трейд» зацікавлене в закупівлі соняшникової олії
українського виробництва.
Іранська компанія пропонує співпрацю в будiвельнiй та iнженерно-технiчнiй
галузях
Компанiя «Khane Gostar Gil Construction Company», що функцiонує у сферi
шляхiв та будiвництва, повiдомила про готовнiсть до виконання проектів з
будiвництва та участi в тендерах, які проводяться Мiнiстерством iнфраструктури
України.
Відкрите акціонерне товариство «Мінойтовський ремонтний завод» (далі –
ВАТ «МРЗ») пропонує взаємовигідну співпрацю з експорту на український
ринок широкого асортименту оборотних плугів і ґрунтообробних агрегатів.
ВАТ «МРЗ» є лідером з освоєння і випуску оборотних плугів і ґрунтообробних
агрегатів у Республіці Білорусь з півстолітнім досвідом роботи в галузі
сільськогосподарського
машинобудування.
Підприємство
має
сучасне
обладнання, що забезпечує вигідне поєднання високої якості і прийнятної ціни.
Продукція заводу експортується на ринки країн СНД та інших держав, удостоєна
Премії Уряду Республіки Білорусь за якість, а також стала переможцем конкурсу
«Кращий товар Республіки Білорусь».
Компанія готова забезпечити:
великий асортимент;
гарантовані поставки;
якісну продукцію;
гарантований термін експлуатації.
Якість продукції гарантована Системою Менеджменту Якості, яка сертифікована
відповідно до ISO 9001.
Переваги компанії:
багаторічний досвід роботи у сфері виробництва та продажів сільгосптехніки;
повний виробничий цикл від сировини до готового продукту;
гнучкі умови співпраці;
сертифікати якості і походження продукції;
вигідні ціни і гнучка система знижок.
ВАТ «Мінойтовський ремонтний завод» розгляне можливість співпраці для
організації спільного складального виробництва і надання дилерських послуг.
Підприємство працює в тісному контакті з РУП «Науково-практичний центр

Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства»,
освоює і впроваджує у серійне виробництво нові агрегати, найбільш затребувані
у всіх господарствах Республіки.
Постачання товару здійснюється на умовах франко-склад постачальника д.
Мінойти, а також можливі інші варіанти постачання товару.
Термін (графік) поставки товару – до 30 робочих днів.
Ознайомитися з переліком продукції підприємства можна на веб-сайті:
www.mrz.by
ВАТ «Мінойтовський ремонтний завод»
231310 Республіка Білорусь, Людський район, д. Мінойти, вул. Лідська, д. 10
Тел./факс: (+375 154) 59-71-89
Заступник директора з маркетингу – Піуто Михайло Іванович
+375 154 59-72-21; моб. тел.: +375 29 605-34-94
e-mail: осmrz@tut.bу

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

