Від 14.03.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
20 – 21 березня в м. Ель-Кувейт (Кувейт) вiдбудеться Другий Кувейтський
iнвестицiйний форум
Органiзатор заходу – Кувейтська служба iз заохочення прямих iнвестицiй та
Торгово-промислова палата Кувейту.
Форум проводитиметься пiд патронатом та за присутностi Його Високостi Емiра
Кувейту шейха Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах.
Бiльш детальна iнформацiя та реєстрацiя на форум, розмiщена на офiцiйному сайтi
форуму: http://kif.kdipa.gov.kw/
30 травня в м. Алмати (Республiка Казахстан) відбудеться II Мiжнародний
форум «Пiдприємство в суспiльствах, що
розвиваються: трансформацiя
цiнностей»
У форумi вiзьмуть участь вiдомi казахські та мiжнароднi експерти, представники
дiлової спiльноти, академiчного спiвтовариства та уряду, щоб обговорити цiнностi
та тенденцiї, якi формують сучасну пiдприємницьку освiту в динамiчних
суспiльствах.
Бiльш детальну iнформацiю Ви можете отримати у Посольствi України в
Республiцi Казахстан, контактна особа – Андрiй Уфанцев: (007172) 32-76-16,
andrii.ufantsev@mfa.gov.ua
Вiльна економiчна зона «Хазарасп» у Республiцi Узбекистан запрошує до
співпраці.
Обов'язковий мiнiмальний обсяг iнвестицiй на територiї Вiльної Економiчної
Зони (далi ВЕЗ) становить 300000 тис. $. Вiдповiдно до Указу Президента
Республiки Узбекистан, суб'єкт господарювання, зареєстрований як учасник ВЕЗ,
повнiстю звiльняється вiд податкiв залежно вiд обсягу iнвестицiй. Крiм того,
компанiї-учасники звiльняються вiд митних платежiв за ввезення устаткування,
сировини та комплектуючих.
У ВЕЗ «Хазарасп» уряд гарантує всебiчну пiдтримку iнвесторам, починаючи вiд
розробки попереднiх технiко-економiчних обгунтувань до запуску об'єкта.
Враховуючи зручне географiчне розташування, наявнiсть iнженерних комунiкацiй
та розвиненої iнфраструктури, ВЕЗ «Хазарасп» пропонує найбiльш сприятливий
доступ на ринки країн СНД та Азiї.
За бiльш детальною iнформацiєю звертайтесь на електронну
fеzhаzоrаsр@umаil.uz та знaйoмитecь нa сайтi: www.hfez.uz
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

пошту:

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Щодо iнвестицiйних
Казахстан

можливостей

Актюбiнської

областi

Республiки

Регiон має значний iнвестицiйний потенцiал завдяки розвиненiй промисловостi й
транспортнiй iнфраструктурi. В областi зосередженi значнi обсяги мiнеральносировинних ресурсiв, створенi необхiднi умови для розвитку бiзнесу, через її
територiю проходить мiжнародна автомобiльна магiстраль «Захiдна ЄвропаЗахiдний Китай», де дiють бiльш нiж 700 пiдприємств з iноземним капiталом.
Бiльш детальну iнформацiю можна отримати в Посольстві Республiки Казахстан
в Українi за тел.: (044) 483-15-96.
ФОП Деркач Сергій Олександрович пропонує до реалізації ящики, контейнери
для овочів та фруктів будь-яких розмірів
Підприємець готовий постачати зазначену продукцію для агрофірм України,
Німеччини, Польщі, Болгарії, Угорщини. Виробництво розташоване в місті
Глухів Сумської області.
Контакти: (05444) 31902, +38066 793 80 70, 066 793 80 70.
derkachartem2012@gmail.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 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

