Від 19.10.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Потенціал Сумщини буде презентовано індійським партнерам
18 листопада в Посольстві Індії в Україні керівництво області презентуватиме
економічний та інвестиційний потенціал Сумщини. Захід відбудеться на
виконання домовленостей, досягнутих під час перебування в Сумах
Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Індія в Україні Маноджа
Кумара Бхарті у серпні цього року.
Зважаючи на ключове значення цієї зустрічі для економічного розвитку нашої
області, Сумська торгово-промислова палата формує перелік підприємств, які
візьмуть участь у перемовинах з потенційними партнерами в Києві 18 листопада
та узгоджує програму заходу.
Звертаємось до підприємств області з пропозицією взяти участь у цій
зустрічі. Пропонуємо виступити із презентацією свого підприємства у
Посольстві Індії в Україні. Для більшої ефективності просимо додатково
підготувати презентаційні роздаткові або електронні матеріали про підприємство
англійською мовою.
Для участі у презентації необхідно повідомити Сумську ТПП про кількість,
посаду та контактні дані представників підприємства/організації, які братимуть
безпосередню участь у зустрічі та надіслати (у разі наявності) електронну
презентацію підприємства українською/російською та англійською мовами на
електронну пошту. Про прийняте рішення просимо повідомити до 01.11.2016
за телефоном: 77-07-67 або на електронну скриньку: ves2@cci.sumy.ua
До кінця року Сумська ТПП спільно з дипломатичними відомствами обох держав
також планує організувати бізнес-місію до Індії. За попередньою домовленістю,
очолить обидві делегації голова Сумської обласної державної адміністрації
Микола Клочко.
24-25 листопада у Торгово-промисловій палаті України (м. Київ, вул. Велика
Житомирська, 33) відбудеться Друга мiжнародна торгово-промислова
конференцiя на тему: «Зони вiльної торгiвлi: можливостi та виклики для
України та партнерiв».
Потенцiйнi учасники Конференцiї – представники українського та iноземного
бiзнесу, Торгово-промислових палат країн ЄС, Канади, СНД, ГУАМ, органiв
державної влади України, провiднi експерти у сферi фiнансової, iнвестицiйної
дiяльностi тощо.
У рамках Конференцiї пропонується обговорити положення чинних угод України
про вiльну торгiвлю, а також стан змiн в економiчнiй, митно-фiскальнiй,
промисловiй та iнвестицiйнiй сферах, питання iнформацiйної пiдтримки
експорту, розвитку iндустрiальних паркiв та запровадження механiзму державноприватного партнерства.
Вiдповiдно до проекту програми Конференцiї передбачено проведення гала-

сесiї на тему: «Дiалог Уряду В.Гройсмана з бiзнесом: що зробили та що мають
зробити?» за участю Прем'єр-мiнiстра України В.Б.Гройсмана, представникiв
Уряду, Верховної Ради, а також проведення iнших панельних дискусiй i «круглих
столiв».
10-15 листопада в м. Вiченца, Iталiя у виставковому центрi «Fair Center of
Vicenza» та у м. Падуя відбудуться, відповідно, Мiжнародна виставка
харчової iндустрiї «СоsmоFооd 2016» та італiйсько-український бiзнесфорум.
Мiжнародна виставка збирає представникiв пiдприємств реального сектора
економiки, фiнансових установ, сервiсних компанiй, мiжнародних органiзацiй,
працiвникiв науково-дослiдних об'єднань, експертiв майже із всiх регiонiв Iталiї
та країн ЄС. «СоsmоFооd 2016» надає великi можливостi для iнвестування та
налагодження партнерських зв'язкiв для її учасникiв.
Торгово-промислова палата України запрошує взяти участь у роботi
українського колективного стенду на Мiжнароднiй виставцi харчової
iндустрiї сектору НоRеСа «СоsmоFооd 2016» та італiйсько-українського
форуму.
Вартiсть участi для однiєї компанiї в колективному стендi України становить
1490 євро, що включає: робоче мiсце на стандартному стендi (5,5 и), напис на
фризовiй панелi стенду, комунальнi платежi, орендування та заклейку стенду.
Окремо сплачується органiзацiйний внесок – 200 євро: акредитацiя, розмiщення
iнформацiї про компанiю в офiцiйному каталозi виставки, 1 екземпляр каталога,
бейджi, участь у італiйсько-українському форумi та дiловiй програмi в м. Падуя.
Надаємо сприяння в отриманнi вiзи.
Також, пропонуємо заочну участь у виставцi та пошуку клiєнтiв на ринку Iталiї
та ЄС. Вартiсть участi 250 євро.
За додатковою iнформацiєю просимо звертатися в ТПП України до Керiвника
проекту – Широбокова Микити, тел. моб. +380672395697, +380634267353 або до
Директора Департаменту мiжнародних презентацiйних заходiв i виставок –
Цудзевич Людмили Борисiвни, тел. (044) 272 32 86, моб. +38 067 538 05 37.
17-19 листопада у м. Анкара (Туреччина) відбудеться Сьомий симпозіум і
виставка з безпеки дорожнього руху та транспорту
Відвідування цього заходу та виступ – безкоштовні. Детальна інформація на
сайті: http://highwaytrafficsafety.org/Default.aspx
31 жовтня-3 листопада в Iсламській Республiці Iран заплановано
проведення Мiжнародної виставки i самiту щодо iнвестиційних
можливостей Кish INVЕХ 2016, що об'єднує Восьму виставку iнвестицiйних
можливостей i Третю мiжнародну виставки «Бiржi, банки, страхування та
приватизація».
На самiтi будуть обговорюватися такi теми: можливості компанiй, доступних на
ринку цiнних паперiв; надання сучасних банкiвських і страхових послуг;
розширення можливостей для конкуренцiї на грошовому і фондовому ринках з
аналогiчними країнами; iнвестицiйні можливостi, якi мають мiсцевi та iноземнi
фiнансовi iнститути в рамках нацiональних стратегiй на макрорiвнi. Бiльш
детальну інформацію можна знайти за посиланням:
http://www.kishinvestshow.com/

16-19 листопада на островi Кiш (Iсламська Республiка Iран) відбудеться
Восьмий мiжнародний авiасалон Iran Air Show 2016.
До участі в цьому заходi запрошуються українськi пiдприємства, задiянi в
авiаційній галузi. Активна участь потужних авіаційних підприємств України у
вищезгаданому авiасалонi створить пiдгрунтя для поглиблення ефективних
двостороннiх взаємозв'язкiв та їх розвитку в галузях, пов'язаних з авiаційною
промисловiстю.
10-13 квітня 2017 року в Амманському виставковому центрі AIMS (Amman
International Motor Show) відбудеться міжнародна виставка «Arab 4P-Jordan
Chemex».
Учасники заходу мають можливість представити новітні розробки пластикових
виробів, поліграфії, упакування та ламінування, а також презентувати
агрохімічну продукцію.
Організатори заходу, група компаній «AFAQ», пропонують майданчик у
виставковому центрі мінімальною площею 12 кв. м (вартість 1 кв. м – 350 дол.
США без столів, крісел тощо і 400 дол. США у випадку необхідного інвентаря).
Крім того, «AFAQ» у рамках виставки організовує учасникам заходу двосторонні
переговори з йорданськими компаніями, а також сприяє проведенню виїзних
зустрічей з керівництвом заводів (фабрик) і торговельних компаній Йорданії.
Участь представників вітчизняного бізнесу дозволить репрезентувати українську
продукцію та сприятиме налагодженню ділових контактів з метою виходу на
йорданський ринок та ринок Близького Сходу.
Детальна інформація за посиланням: http://afaqevents.com/4p/index.html
Телефон: 00962796868960, електронна адреса: suhair@afaqgroupadv.com

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
ТОВ «ЄВРОТЕХIНДУСТРIЯ» пропонує співпрацю.
Підприємство виконує роботи та надає послуги:


з будівництва (будiвельно-монтажнi, штукатурнi малярнi, покрiвельнi
роботи, установлення столярних виробiв, покриття пiдлоги i облицювання
стін тощо);



складання проектно-кошторисної документацiї, монтажу, налагодження
та обслуговування систем безпеки (охоронної сигналiзацiї,
вiдеоспостереження, контролю доступу);



електромонтажних робіт;



утеплення житлових та промислових примiщень за євростандартами;



постачання запасних частин та комплектуючих до машин i устаткування
промислового призначення.

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

