Від 18.10.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
8-10 грудня в м. Касабланка відбудеться міжнародна виставка агрота харчових продуктів MOROCCO FOOD EXPO.
ТПП України запрошує взяти участь у Колективному українському стенді
вітчизняних компаній в галузі АПК на цій виставці.
В рамках виставки, під егідою ТПП Марокко, посольств Марокко та України,
Міністерства сільського господарства Королівства Марокко заплановані
зустрічі українських компаній з державними установами та відомствами Королівства Марокко, представниками харчових мереж, трейдерами та бізне-сом.
З розвитком економіки Марокко, ринок рітейлу харчових продуктів країни
стрімко збільшується, і, на сьогодні, його частка складає майже 13% ВВП
країни. Нещодавно уряд країни запровадив програму RAWAJ 2020, яка
має на меті створення значної кількості сучасних великих супермаркетів
по всій країні. У 2016 році країна імпортувала товарів майже
на 1,5 млрд. доларів США, що на 25% більше, ніж у 2015 році.
Великим попитом користувались кондитерські вироби, борошномельна
продукція, алкогольні та безалкогольні напої, інші харчові продукти.
У 2016 році Україна значно збільшила поставки зернової продукції (майже 188
млн. доларів США, + 87%), соняшникової олії (22 млн. доларів США, +460%),
кормів для тварин (53 млн. дол. США, +21%).
MOROCCO FOOD EXPO – це ключова виставка країни в сфері продуктового
рітейлу, місце зустрічі постачальників та споживачів не тільки Марокко,
а й інших країн Північної та Центральної Африки.
Запрошуємо приєднатись до української делегації та відкрити для
себе ринки Північної та Центральної Африки.
З питань участі звертайтесь до ТПП України: Голято Андрія, тел. +380 67 66296-56,
e-mail: kaz1-expo@ucci.org.ua
Малаховської Станіслави +380 44 279-17-50, 067 232 92 20, email: ems58@ukr.net
Жданова Ігоря, тел. +380 95 820-95-19,
e-mail: ishdanov@gmail.com
14-17 листопада в Мінську (пр-т Переможців, 20/2) відбудеться 23
Міжнародна спеціалізована виставка «ПРОДЕКСПО-2017
Деталі – на офіційному сайті виставки:
http://prodexpo.by/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=13
5724133
Керівник проекту Якубова Марина Сергіївна
Тел./факс: (+375 17) 334-01-54
Мобільний: (+375 29) 128 94 48
E-mail: info@prodexpo.by
6 – 8 травня 2018 року у м. Дубаї за пiдтримки Мiнiстерства з питань змiни

клiмату та захисту навколишнього середовища ОАЕ вiдбудеться мiжнародна
виставка, присвячена розвитку сiльськогосподарської галузi АgrаМЕ
Органiзатори виставки мають намiр залучити до участi компанiї, якi займаються
вирощуванням зернових, тваринництвом, рибним господарством та ветеринарною
медициною.
Деталі – за посиланням: http://www.agramiddleeast.com/en
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
Мексиканська компанiя «SЕRDI» зацiкавлена у встановленi дiлових
контактiв з вiтчизняними металургiйними пiдприємствами з метою
подальшого iмпорту сталi.
У разi зацiкавленостi щодо встановлення дiлових контактiв, рекомендуємо
звертатися до контактної особи вищезгаданої компанiї – Valeria Vаllе Vеrduzсо,
тел: +52 667 758 9050 (дод. 137), тел: +52 1 667 107 1502, e-mail:
Valeria.vаllе@sеrdi.com.mх в копiї ПУ в Мексиканських Сполучених Штатах
(emb_mx@mfa.gov.ua) wеb-sitе: www.serdiaceros.com
Катарська компанiя «Links Projects & Resources Int'l Co.» зацiкавлена у
встановленi дiлових зв'язкiв з вiтчизняними постачальниками виробiв з
металу та металоконструкцiй вiдповiдно до специфiкацiї.
Specifications, quantity:
1. 10mm MS Plate
2. UPN 300 MS Channel
3. HEB200MSBeam
4. IPE200 MS Beam
5. 20mm MS Plate

2mtr X 6mtr
6mtr
6mtr
6mtr
8'X4'

300 Nos
800 Nos
500 Nos
1550 Nos
6 No's

У разi зацiкавленостi щодо налагодження спiвробiтництва, рекомендуємо
звертатися до представника вищезгаданої компанiї – Самiр Абу Надi, P.O. Box
1444, Doha, Qatar, тел.: +974-4469 4870, Fax: +974-4469 4837, e-mail:
linksprojects@yahoo.com.
Болгарська компанiя «Технокороза» ООД зацiкавлена в налагодженнi
спiвробiтництва з українськими виробниками меблiв з метою закупiвлi
дерев'яних деталей для лiжок (плоскi та дуговi з одним згином).
У разi зацiкавленостi щодо налагодження спiвробiтництва, рекомендуємо
звертатися до контактної особи компанiї – Т.Томчев, тeл.: +359 68-601-581; 601584; 601-585, факс: +359 68-601-583; е-mаil: technokoroza@mail.bg,
technokoroza_sof@mail.bg.
Алжирська компанiя «SАRL EST PROFILAGE» зацiкавлена в налагодженi
спiвробiтництва з українськими виробниками тонкої оцинкованої сталi в
рулонах вiдповiдно до наведеної специфiкацiї.
№
1

Предмет закупiвлi
Вимоги
Об'єм закупiвлi
Оцинкована сталь 180x0,9/180x0,8/180x1,0
1000-2000 на рiк
(Steel DX51DZ
124x0,5/105x0,5/98x0,5/
100/140/200)
68x0,5

Контактнi данi: assia_belabiod@yahoo.fr.
Міжнародний тендер в Узбекистані

СП ТОВ «ASIA TRANS GAS» оголошує тендер № ATG-NU-01 «Закупівля
пересувної азотно-компресорної станції на шасі автомобіля КАМАЗ».
У тендерних торгах можуть брати участь юридичні особи, місцеві та закордонні
організації, які мають досвід виконання аналогічних поставок.
Всі тендерні пропозиції повинні супроводжуватися банківською гарантією
тендерної пропозиції на суму не менше 10 000 доларів США.
Тендерні пропозиції повинні бути доставлені в офіс СП ТОВ «Asia Trans Gas» до
17.00 (за ташкентським часом) 7 листопада 2017 року за вказаною адресою:
Республіка Узбекистан, 100015, м. Ташкент, Мірабадський район, вул. Айбека, 12.
Телефон: (+998 71) 150-76-01, факс (+998 71) 150-76-10. E-mail:
i.rаimjапоv@аtg.uz lizhаоуu@аtg.uz

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

