Від 14.12.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Cумська ТПП запрошує взяти участь у бізнес-місії до Польщі
У січні 2016 року Сумська торгово-промислова палата організовує візит
представників ділових кіл області до польських міст Білосток та Люблін.
Так, у м. Білосток запланована двостороння зустріч між польськими та
сумськими партнерами з метою погодження напрямків співпраці між Сумщиною
та Підляшшям. Скористайтесь можливістю налагодження двосторонніх зв’язків.
Контактна особа: Зінченко Володимир, 770-767 (770-739), e-mail:
ves@cci.sumy.ua
Міністерством торгівлі США оприлюднений календар Спеціальної
програми бізнес стажувань Special American Business Internship Training
Program (SABIT) на 2017 рік
SABIT – це спеціалізована програма консалтингової допомоги, обміну
професійним досвідом та стажувань Міністерства торгівлі США зі сприяння
реалізації економічних реформ, підтримки приватного сектору та підвищення
кваліфікації підприємців і державних службовців пострадянських країн. Участь у
ній вітчизняних експортерів, зокрема представників ІТ, АПК та енергетичного
секторів, сприятиме розширенню їх подальшої експортної та інвестиційної
діяльності.
Більше інформації – на сайті: http://www.sabitprogram.org/
23 – 26 травня 2017 р. в Мінську пройде Білоруський
промисловий форум
Це – головний захід Республіки Білорусь у сфері науково-технічного розвитку,
інноваційних технологій, промисловогоустаткування, матеріалів, науководослідних іконструкторських розробок.
У рамках Форуму відбудуться міжнародні виставки «ТехІнноПром: Технології і
інновації в промисловості»: (промислове устаткування, технології і продукція;
енергетика в промисловості, енергозбереження, екологія); «ІМТЕХ» спеціальна
експозиція інноваційних матеріалів і технологій; «ПЛАСТЕХ» – міжнародна
спеціалізована виставка полімерних матеріалів, технологій і їх прикладного
використання.
24 травня 2017 р. планується проведення пленарного засідання Форуму. Також у
рамках Форуму заплановані: Міжнародний симпозіум «Технології.
Устаткування. Якість», коопераційна біржа «Наука і промисловість – стратегія
інноваційної співпраці», ряд семінарів і презентацій, робота спецпроектів:
«Міжнародний конкурс енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій і
устаткування», «Конкурс зварювальників Білорусі за міжнародною участю»,
«Біржа субконтрактів у промисловості».
Можлива організація колективної виставкової експозиції українських компаній.
У разі зацікавленості, є можливість організувати ділову програму, в т.ч. з
проведенням контактно-коопераційної біржі і відвідуванням білоруських
підприємств.

Контактні особи у БілТПП – радник управління міжнародної співпраці
Невестенко Володимир Олександрович, тeл.: 375 17 334 70 91, факс: 375 17 237
79 71, nevestenko@.cci.bv (питання участі в пленарному засіданні Форуму);
заступник генерального директора УП «Мінське відділення БілТПП» Дубова
Тетяна Ярославівна, тeл.: 375 17 289 55 90, тел./факс: 375 17 288 49 22,
dubova@tppm.by (питання організації перебування і ділової програми для
зарубіжних делегацій в Республіці Білорусь); заступник директора УП
БілІнтерекспо» БілТПП Уласик Галина Олександрівна, тел./факс: 375 17 334 82
02, gu@belinterexpo.by (питання організації виставкових експозицій).
16 грудня об 11:00 у конференц-залі Сумської мiської бiблiотеки
iм. Т. Шевченка (вул. Кооперативна, 6, м. Суми) відбудеться семінар «Влада
та бiзнес: пiдтримка, сприяння, партнерство»
Микита Добровольский, бiзнес-тренер, член ради директорiв ЕСF European Coach
Federation розповість проте, як досягнути 110% фективностi роботи пiдприємця,
ознайомить з методом «добре сформульований результат», поінформує про
створення тривалої переваги вашого підприємства, комунікацію з персоналом,
партнерами, контролюючими органами тощо.
Для участі в семінарі необхідно зареєструватися за телефоном: (0542) 77-07-67
або відправити листа на email: ves2@cci.sumy.ua. Контактна особа –Світлана
Колодяжна.
Сумська ТПП – ваш помічник і порадник у бізнесі.
Якщо ви успішна ділова людина і вам не байдуже майбутнє вашого
підприємства, Сумська торгово-промислова палата пропонує поділитися
секретом успіху на шпальтах журналу Палати «Ділові новини» («ДН»).
Журнал виходить один раз на квартал і вміщує найсвіжіші новини у сфері
бізнесу, ексклюзивну аналітику, поради досвідчених експертів, коментарі
авторитетних особистостей, креативні ідеї та нестандартні рішення наболілих
проблем.
«Ділові новини» – це єдине на Сумщині друковане видання для ділових
людей. Його читають керівники і топ-менеджери провідних підприємств області,
органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого бізнесу,
недержавних організацій в Україні та за кордоном. Долучіться до кола
успішних людей.
«Ділові новини» отримують всі регіональні палати та Торгово-промислова палата
України, члени і партнери Сумської ТПП, керівники підприємств області,
посольства, торговельні місії України за кордоном, іноземні дипломатичні
представництва в Україні, торгові палати в Польщі, Угорщині, Словаччині,
Німеччині.
Для членів ТПП ціна інформаційної послуги – договірна.
Ми також готові безкоштовно розмісти ваші новини чи комерційну
інформацію на сайті Сумської ТПП, тож будемо раді бачити вас серед наших
партнерів. Телефонуйте: (0542) 61-09-25 або пишіть на електронну пошту:
press@cci.sumy.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Бiлоруська компанiя, яка здiйснює оптову торгiвлю на територiї Республiки
Бiлорусь, зацікавлена в укладаннi договору постачання з українським
підприємством-виробником металопродукцiї для оптової торгiвлi на
територiї Республiки Бiлорусь такою продукцією:

* Листом г/к 8,00*1500*6000, сталь стЗспб;
* Листом г/к 10000*1500*6000, сталь cтЗcп5;
* Листом Х/К в асортиментi;
* Арматурою будiвельною A3 в асортиментi.
Щомiсячнi поставки – вiд 100 тонн з подальшим збiльшенням обсягу.
За детальною iнформацiєю звертайтеся до представника ТПП України в
Руспублiцi Бiлорусь Старовойтова Руслана Миколайовича, email:
postroimir@yandex.ru
Промислова та науково-дослідницька група «ПрАТ «Farhikhtegan Zarnam»
зацікавлена в закупівлі кукурудзи
За детальною інформацією прохання звертатися до економічного відділу
Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні. Контактна особа Ходадад
Джафарі Рад, тел.: (044) 253-85-43, 253-85-01
Чесько-американська фірма «Vape House International» зацікавлена в
закупівлі в Україні рідини для заправки імітатора тютюнокуріння
Йдеться про електронну сигарету на основі пропіленгліколю та рідини на основі
гліцерину в кількості 140 одиниць по 30 мл щорічно.
Контактна особа Олена Головата, тел.: +420 736 267 134, email:
alyona.golovata@gmail.com
14-21 березня 2017 року в м. Багдад (Республіка Ірак), у Міжнародному
Багдадському виставковому центрі, проходитиме виставка сільського
господарства та механізації
Організатор заходу – Міжнародна об’єднана компанія з організації виставок та
конференцій Іраку. Детальну інформацію можна отримати за електронними
адресами: eng.shahual@yahoo.com, marketing@bg_ig.net, txb.1997@yahoo.com,
businessgroup93@gmail.com або за тел.: 00964 770 888 56 09, 00964 771 278 29 19,
00964 790 598 47 70
Тендери в Республіці Македонія
Міністерство фінансів Республіки Македонія оголосило тендер:


на будівництво магістральних каналізаційних колекторів на правому
березі річки Вардар;



на будівництво магістральних каналізаційних колекторів на лівому березі
річки Вардар;



на будівництво магістральних каналізаційних колекторів від насосної
станції «Makosped» до з’єднання з головним колектором на лівому березі
річки Вардар.

Кінцева дата подання пропозицій 03.03.2017 р.
Контакти: +389 232 55 723, cfcd@finance.gov.mk
Тендери в Чеській Республіці за проектами міжнародних фінансових організацій
ТОВ «Igloonet, s.r.o.» оголошує тендер на комплексне постачання HW, 3 шт.
ідентичних серверів і 2 шт. перемикачів відповідно до тендерної документації.
Орієнтовна вартість 700 тис. чес. крон (28,781 тис. дол. США) без ПДВ. Кінцева
дата подання пропозицій 02.01.2017 р. Контактна особа Ян Нобіліс,
nobilis@igloonet.cz

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-07-67 та на ел.
скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру
Послуги у сфері державних закупівель
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
З повагою, Сумська ТПП

