Від 18.12.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
15-17 березня 2020 року відбудеться торгова місія до Ізраїлю для виробників
сектору легкої промисловості
Запрошуємо представників легпрому Сумщини у делегацію торгової місії!
Захід проводить ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business за інформаційної
підтримки Офісу з просування експорту України та Асоціації «Укрлегпром».
Чому Ізраїль:

Ізраїль – країна зі стабільно зростаючою економікою та кількістю
населення, майже третина якого – середній клас (27%). Прогнозований середній
дохід становитиме 87,3 тис. дол. на одне ізраїльське домогосподарство у 2023 р.

Україна є географічно та емоційно близькою до Ізраїлю, де наразі проживає
понад 1 млн. вихідців з пострадянських країн.

За останні 5 років загальний обсяг імпорту одягу і взуття з України до
Ізраїлю зріс більш ніж удвічі. Проте левову частку продукції легпрому Ізраїль все
ще імпортує з Китаю, Бангладешу, Туреччини та В’єтнаму, а також з Італії та
США.
Тому участь у Торговій місії до Ізраїлю – це реальна можливість для
українських МСБ стати відповідальним та якісним виробником одягу та
взуття на замовлення ізраїльських брендів!
Кому це буде корисно:
Компаніям, які готові виробляти продукцію під ізраїльською торговою маркою, з
досвідом пошиття спідньої білизни, домашнього одягу (піжам, комбінацій, майок),
купальних костюмів, шортів, футболок, спортивного одягу, одягу з трикотажу,
жіночих костюмів, суконь, спідниць, брюк, блузок, корпоративного одягу,
текстильного взуття.
Що ви отримаєте:
8 компаній, обраних до бізнес-делегації шляхом конкурсного відбору, отримають:

два дні бізнес-зустрічей з потенційними партнерами в Ізраїлі, заплановані
двома консалтинговими компаніями – Atid EDI та Israeli-Ukrainian Alliance;

приміщення, робоче місце, вішаки для демонстрації продукції та інше для
проведення бізнес-зустрічей протягом двох днів місії;


вивчення трендів та аналіз торгових можливостей на таргетованому ринку;


візити до місцевих рітейл мереж та на підприємства з виробництва одягу
для обміну досвідом.
Вищезазначені послуги фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business та
реалізуються ЄБРР. Делегати від компаній самостійно покривають витрати на
квитки, проживання, індивідуальні витрати.
Цікаво?
Тоді перевірте відповідність Вашої компанії критеріям та реєструйтесь до 16

січня 2020 року включно!
Подробиці, умови участі та реєстрація – за посиланням:
https://preview.mailerlite.com/x2c8w2
Республіка Узбекистан запрошує на виставки у 2020 році
Перелік виставок в АТ НВК «Узекспоцентр», м. Ташкент у 2020 році.
SABIT запрошує на навчання до США
У рамках Спеціальної американської програми ділових стажувань SABIT
Міністерством торгівлі США розроблена програма навчання для 20 фахівців з
Євразії в галузі агробізнесу.
Основною метою програми є ознайомлення учасників зі сферою агробізнесу в
США.
За програмою SABIT успішно пройшли підготовку майже 7000 керівників і
наукових співробітників з Євразії та інших регіонів. Програма SABIT надає
можливість ознайомитися з промисловим сектором США і його нормами,
встановити ділові відносини.
Програма розрахована на два тижні. Перший тиждень присвячений навчанню і
може включати заняття на теми нормативних процедур, законодавства, стандартів,
сертифікації, бізнес-планів, міжкультурних переговорів і управління, як для
асоціацій, так і для бізнесу. Крім того, передбачені відвідування об'єктів і зустрічі з
представниками американських компаній, що працюють у сфері агробізнесу, і
відповідних галузевих асоціацій.
Програма розроблена для керівників організацій, що займаються агробізнесом, або
керівників вищої ланки, що відповідають за певні сфери сільського господарства в
своїх організаціях.
Кандидати, які бажають взяти участь в навчальній програмі, повинні
займати досить відповідальну посаду і мати досвід управлінської роботи, не
менше 3-х років.
Учасники мають вільно володіти російською або англійською мовою.
Заявники розглядаються і відбираються Міністерством торгівлі США на підставі їх
професійних і навчальних досягнень, а також досвіду в певних промислових
секторах. Вашингтонська відділення SABIT винесе остаточне рішення про те, які
заявники будуть відібрані для проходження навчання. Відібрані заявники будуть
повідомлені посадовою особою SABIT в США або представником SABIT/USG в
своїй рідній країні або регіоні.
Звертаємо вашу увагу, що програма SABIT проведе комплексну експертизу вас
особисто і вашої компанії, в ході якої будуть використовуватися різні засоби,
включаючи пошук в Інтернеті, дослідження звітів Бюро кредитних історій, запити
через Управління по контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства
фінансів США та інші джерела. Заявник не розглядатиметься як кандидат на
участь в програмі при виявленні будь-яких правових та етичних порушень або дії
санкцій щодо заявника або його компанії. Будь-яке спотворення інформації з боку
заявника в усній або письмовій формі автоматично є підставою для позбавлення
права на участь або виключення з програми, навіть якщо заявник вже відібраний
для участі або знаходиться в США. Учасники SABIT не мають права брати участь
в програмі SABIT повторно.
До заявок має бути доданий лист від керівника кандидата організації-наймача з
такими даними: описом нинішніх обов'язків заявника і дозволом для заявника на
участь у програмі, що проходить в зазначені терміни. Якщо заявник є керівником
організації, до бланку заявки слід прикласти рекомендаційний лист від бізнес-

партнера з коротким описом спільних проєктів. Якщо лист написано російською
мовою, необхідно надати його переклад англійською. Бланк заявки та
рекомендаційний лист мають бути складені російською і англійською мовами. За
заповнення цієї заявки не стягується жодних зборів. Подача заявок, їх обробка або
відбір на участь у програмі здійснюються безкоштовно, на відміну від отримання
візи США і транспортування до пункту відправлення.
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
ДП «Тростянецький лісгосп» представляє Інтернет-магазин з продажу
декоративних рослин
Опис рослин та їх зображення в різних ракурсах ви знайдете на вебсторінці
підприємства: http://www.trostles.com.ua/shop/
Компанія DRW «Земснаряди України» презентує маломірну вантажну баржу
DRW власної марки
Компанія DRW «Земснаряди України» пропонує зацікавленим у розвитку
принципово нового для України транспортного напрямку інвесторам і
підприємцям долучитися до реалізації проєкту, здатного зробити революцію в
сфері доставки вантажів середніх і великих обсягів. Фахівці готові надати проєкти
власної розробки, організувати будівництво суден різного класу,
вантажопідйомності і призначення, показати бізнесу шлях до відкриття
принципово нових ринків.
Компанія успішно співпрацює з іноземними партнерами, зокрема з Нігерії, Конго,
Азербайджану, Казахстану, Грузії, Латвії, Словаччини та інших держав.
У каталозі компанії представлені також земснаряди власного виробництва різного
класу і продуктивності. Компанія DRW «Земснаряди України» також здійснює
установку обладнання:
• плавкранів,
• плавучих екскаваторів,
• шнекових і кар'єрних земснарядів,
• фрезерів і гідравлічних розпушувачів,
• капсульних і штангових земснарядів,
• комбайнів для очищення водойм тощо.
ФОП ТАРАБАН МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
вул. Д. Коротченко, 17/44, м. Суми, 40000
тел.: +38 066 703 71 76

сайт: https://dredgers.com.ua/
Агентство з нерухомості та туризму «СВІТЛАНА» пропонує
• купiвля
• продаж
• обмiн
• оренда
• квартири
• будинки

• дiлянки
• комерцiйна нерухомiсть
• гарячi тури
• ранне бронювання
• авiаквитки
• гiрськолижнi курорти
• вiдпочинок в Українi
• юридичнии супровiд
• безкоштовна реклама нерухомостi
• термiновий викуп
Купiвля нерухомостi за кордоном (Кiпр, Туреччина, Iспанiя)
М.Суми, вул.Іллінська, 7А
+38 050 64110 24
+38 096 345 54 94
Кафе «ПОРТОФІНО» в Сумах дарує вам теплу атмосферу і чудовий настрій
цілий рік!
Південноафриканська компанія «TPK Greens (Pty) Ltd» зацікавлена у співпраці з
українськими постачальниками сільськогосподарської продукції
Контактні дані компанії: тел.: +27798807296,
e-mail: tpkgreens@gmail.com
Тендери в Чеській Республіці

Управління утримання доріг Плзенського краюоголосило тендер на
приостачання асфальтових емульсій. Попередня вартість без ПДВ 80 729 500
чеських крон (близько 3,5 млн. доларів США). Деталі – за посиланням:
https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7596.html
Пропозиції приймаються до 10.01.2020

Генеральне управління митниці Чеської Республіки оголосило тендер на
постачання уніформи та інших елементів одягу для працівників митної служби
ЧР. Попередня вартість без ПДВ 21 822 300 чеських крон (близько 0,95 млн.
доларів США).
Деталі – за посиланням: https://nen.nipez.cz/profil/GRC
Пропозиції приймаються до 07.01.2020
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Засвідчення форс-мажорних обставин

Цінові дослідження

Засвідчення документів комерційного характеру

Послуги у сфері державних закупівель

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання

Послуги юридичного характеру

Візова підтримка

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову

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

