Від 15.03.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Налагоджуємо партнерські стосунки з Індією
16 березня об 11:00 у виставковому центрi «Iллiнський» Сумської торговопромислової палати (м. Суми, вул. Іллінська, 7а) відбудеться зустріч ділових кіл
Сумської області з Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні
Маноджем Кумаром БХАРТI та представниками індійських компаній,
зацiкавлених у спiвпрацi з пiдприємствами Сумського регiону.
У зустрічі візьмуть участь голова Сумської обласної державної адміністрації
Микола КЛОЧКО та президент Сумської торгово-промислової палати Костянтин
МАКАРЕНКО.
Мета зустрічі – обговорення перспектив подальшої співпраці між Сумщиною та
Республікою Індія.
Реєстрацiя обов'язкова. Для реєстрацiї необхiдно надiслати iнформацiю про
сфери iнтересiв, бiзнес-пропозицiї та питання на електронну адресу:
ves@cci.sumy.ua
Детальна інформація – за телефоном: +380542770767, +380504072225,
+380675429119.
Кенія закупить кукурудзу в Україні
За iнформацiєю Посольства України в Республiцi Кенiя, на виконання
домовленостей, досягнутих за результатами вiзиту торгової мiсiї до Республiки
Кенiя 3-6 грудня 2016 р. на чолi iз заступником Мiнiстра економiчного розвитку i
торгiвлi України-Торговим представником України Микольською Н. Я., уряд
Кенії ухвалив рiшення про здiйснення закупiвлi 450 тисяч тонн жовтої кукурудзи
в Українi. Загальна сума можливих угод оцiнюється експертами у 119 мільйонів
доларів США. Закупiвля має бути здiйснена у найкоротшi термiни (протягом
березня – травня 2017 року) до можливої появи конкурентних пропозицiй вiд
iнших країн.
Також, зазначаємо, що основною вимогою для iмпорту кукурудзи до Республiки
Кенiя є вiдсутнiсть в нiй ГМО та наявнiсть сертифiкату ЄС або вiдповiднiсть
вимогам Бюро стандартiв Кенiї (Kenya Bureau of Standards: https://www.kebs.org/).
Враховуючи викладене, просимо пiдприємства, зацiкавленi у постачаннi до
Республiки Кенiя вказаних обсягiв кукурудзи, терміново, до 15 березня ц. р.,
надати Мiнекономрозвитку в електронному та паперовому виглядi експортнi
пропозицiї. Експортнi пропозицiї серед iншого мають мiстити копiї вiдповiдних
сертифiкатiв про вiдсутнiсть ГМО, сертифiкатiв, якi вiдповiдають стандартам ЄС
або Бюро стандартiв Кенiї.
Контактна особа: головний спецiалiст вiддiлу взаємодiї i комунiкацiй з
експортерами управлiння розвитку експорту департаменту доступу до ринкiв та
взаємодiї з СОТ Iван Сидоренко, тел: (044) 596-67-95; електронна пошта:
isydorenko@me.gov.ua.

2 – 4 квiтня у м. Дубай (ОАЕ) заплановане проведення сьомої щорiчної
iнвестицiйної зустрiчi
Тема цьогорiчного форму – «Мiжнародне iнвестування. Шлях до
конкурентоспроможностi та розвитку». Його учасники обговорять шляхи
залучення мiжнародних інвестицій, що допоможе покращити рiвень знань та
навичок, сприятиме обмiну досвiдом та розвитку людських ресурсiв, а також
розвитку iнфраструктури, iнновацiйних систем та пiдвищенню
конкурентоспроможностi країни-реципiєнта.
Основними секторами, представленими на форумi, будуть торгiвля,
промисловiсть, виробництво, IT, логiстика, iнфраструктура та iн.
Бiльш детальна інформація – на сайтi: aimcongress.com.
7 - 9 квітня 2017 року в спортивному комплексі «Łuczniczka» (місто Бидгощ,
Польща) відбудеться ІІ міжнародний ярмарок «Travel and Taste - подорожі,
кулінарія, вино»
«Travel and Taste» – це міжнародний проект, організований за підтримки Міської
туристичної організації «ByLOT» і Туристичного кластера, який надає
можливість ознайомитися з визначними туристичними пам'ятками і
можливостями Куявсько-Поморського воєводства, а також інших регіонів
Польщі та Європи. Цей ярмарок надасть змогу представити туристичні
організації та агентства свого регіону, а також отримати нові контакти майбутніх
партнерів як з Польщі, так і з інших країн Європи. Звертаємо увагу на те, що
партнерським краєм цього року є Україна.
Перший день ярмарку буде присвячений встановленню довгострокового
партнерства в бізнесі та розробці спільного пакету послуг. Цього дня запрошуємо
відвідати виставку представників туристичних бюро та агентств, готелярів,
рестораторів (загалом близько 1000 осіб).
Наступні дні будуть відкритими для всіх бажаючих.
На Ярмарку буде відкрито 6 тематичних розділів:


кулінарія регіону Куявсько-Поморського воєводства (запрошуються
кулінари з України);



туристичні пам'ятки Куявсько-Поморського воєводства;



туристичні пам'ятки інших регіонів, в тому числі й України;



винороби – з Польщі та інших країн (Україна, Португалія, Угорщина та
ін.);



активний туризм;



шкільний туризм.

Для учасників ярмарку буде проведено конкурс Grand Prix Targów в категоріях:
«Подорожі» і «Кулінарія/Вина».
Якщо Вам є що показати та розказати про славетні традиції свого краю,
запрошуємо взяти участь у цьому міжнародному проекті. Анкета для участі в
ярмарку додається.
Більше інформації за телефоном: +48 691 794 110, а також на сайті:
http://www.travelandtaste.pl
13-15 квітня в м. Київ відбудеться Всеукраїнський благодійний ярмарок за
участю провідних підприємств харчової промисловості, народних майстрів,
підприємств з продажу подарунків та сувенірної продукції

Мета заходу – підтримка вітчизняних виробників, підвищення якості та
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Ярмарок проходитиме в
приміщенні ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).
Про свій намір взяти участь у заході просимо до 24 березня 2017 року
поінформувати відділ підприємництва управління промисловості та
підприємництва департаменту ресурсних платежів Сумської міської ради
телефоном: 70-06-55
Запрошуємо на Мiжнародний аграрний форум АГРОПОРТ, який вже
традицiйно вiдбудеться в двох мiстах: Львові та Харковi
27-29 квiтня – AGROPORT West Lviv 2017 – у Мiжнародному аеропорту «Львiв»
ім. Д. Галицького;
5-7 жовтня – AGROPORT East Кhагkiv 2017 – у Мiжнародному аеропорту
«Харкiв».
Наразі вiдкрита реєстрацiя на ювiлейну V Мiжнародну агропромислову виставку
та форум AGROPORT West Lviv 2017. Додаткова iнформацiя та реєстрацiя на
сайтi: www.agroport.ua.
Звертаємо увагу, що раннє бронювання дає можливiсть участi зi знижкою до
15%. Організатори сформували iндивiдyaльнi та конкурентнi, по вiдношенню до
столичних виставок, умови для компанiй, якi розглядають участь у виставках
одразу у двох мiстах.
Упродовж трьох днiв у Львові вiдбудуться:
• Агропромислова виставка сiльськогосподарської технiки і технологiй
вiтчизняних та iноземних виробникiв;
• Iнвестицiйний форум «Iнвестицiї в якість 2017» (ключові теми: фiнансовi
iнструменти, контроль якостi, експорт);
• Climate Smart Аgгоfоrum 2017 – науково-практична конференцiя з огляду
iнструментiв та технологій адаптацiї агробiзнесу до змiни клімату;
• Аgгорогt Awards Lviv 2017 – вiдзнака кращих пiдприємств Львівщини, що
вiдбудеться в рамках дiлової гала-вечерi.
Також запланованi галузевi конференцiї та семiнари, ярмарок фермерських
продуктiв Львівщини та Захiдної України, майстер-класи, презентацiї партнерiв,
зустрiчi «один на один».
8-13 травня в Алжирі проводитиметься 50-ий Міжнародний алжирський
ярмарок
Це одна з ключових i найбiлыних виставкових заходiв в АНДР. Очiкується
участь пiдприємств з 40 країн свiту. Враховуючи ювiлейну дату ярмарку, він
буде широко рекламуватись та висвiтлюватись у мiсцевих та iноземних ЗМI.
Участь українських пiдприємств у 50-у Мiжнародному алжирському ярмарку
дозволить представити потенціал української економiки та ознайомитися з
пропозицiями пiдприємств iнших держав.
Бiльш детальну iнформацiю можна отримати на сайті: www.safex.dz.
22-23 травня у м. Сараєво (Боснiя i Герцоговина) відбудеться Восьма
мiжнародна iнвестицiйна конференцiя «Сараєво. Бiзнес-форум 2017» пiд
патронатом Президента Боснiї i Герцоговини
Конференцiя покликана налагодити зв'язки мiж iнституцiйними, приватними

iнвесторами усього свiту та бiзнесменами, власниками проектiв з Боснiї та
Герцеговини, Албанiї, Хорватiї, Македонiї, Чорногорiї, Сербiї та Словенiї. Це
бiзнес-платформа для освоєння iнвестицiйних можливостей Пiвденно-Схiдної
Європи, з метою сприяння економiчному розвитку регiону.
На цьогорiчному заходi будуть представленi проекти в галузі сiльського
господарства, енергетики, освiти, фiнансів, iнфраструктури, будiвництва,
туризму тощо. Докладнiше – за посиланням:
http://www.sarajevobusinessforum.com/
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.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Польське підприємство TYSWELD пропонує зварювальні апарати
Фірма ТИС – головний дистриб’ютор німецької марки Tysweld Germany –
реалізує широкий асортимент високоякісних матеріалів для зварювання,
світового класу обладнання та експлуатаційні матеріали для зварювання. Деталі
на сайті http://www.tysweld.com/ua/ . Підприємство має широку
дистриб’юторську мережу в Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії, Хорватії,
Норвегії, Німеччині, Франції, Іспанії, Сербії, Словенії, Болгарії, Україні, Литві,
Латвії, Естонії.

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

