Від 20.09.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Сумська ТПП стала майданчиком для обговорення питань протистояння
кібератакам
19 вересня 2017 року вересня у ВЦ «Іллінський» Сумської ТПП відбувся
«круглий стіл», під час якого представники бізнесу, науковці та правоохоронці
обговорили наслідки атаки вірусу Petya.A та заходи з відновлення працездатності
користувачів.
У діалозі взяли участь представники: ГК «Інтелектуальний Сервіс» –
дистриб'ютора M.E.Doc, Головного управління Національної поліції в Сумській
області, підприємств та організацій області, співробітники Сумської ТПП.
«Запобігання несанкціонованому втручанню в інформаційні системи
підприємств області є надзвичайно важливим на сучасному етапі. Особливої
гостроти воно набуло після атаки горезвісного вірусу Petya A. Ми не можемо
стояти осторонь нагальних проблем бізнесу. Тож пропонуємо обговорити це коло
питань з представниками бізнес-структур, правоохоронцями, науковцями, аби
напрацювати конкретні рекомендації щодо запобігання кіберзлочинам», –
наголосив, відкриваючи зібрання, президент Сумської торгово-промислової
палати Костянтин МАКАРЕНКО.
У ході засідання «круглого столу» обговорено методи захисту від кібератак;
застосування інформаційних технологій для запобігання несанкціонованому
проникненню в інформаційні системи підприємств; дані рекомендації щодо дій
постраждалих та порядку засвідчення форс-мажорних обставин.
7-11 жовтня в містах Дюссельдорф та Кельн (Німеччина) відбудеться
продовольча виставка «Аnuga-2017»
Anuga – найбільший і найважливіший у світі профільний ярмарок. Девіз
виставки: «Якість і безпека продуктів».
Перша виставка ANUGA відбулася 1924 року. Відтоді вона проходить кожні два
роки. Завдяки своєму грандіозному масштабу і широті охоплення питань галузі,
Anuga заслужено вважається провідною подією в світі у сфері харчування.
Виставка представляє експонентам та професійним відвідувачам десять окремих
експозицій, які висвітлюють основні сектори харчової індустрії:











«Anuga Fine Food» – «Основні харчові продукти і делікатеси»;
«Anuga Gourmet» – «Фірмові страви»;
«Anuga Chilled & Fresh Food» – «Свіжі і охолоджені фрукти, овочі, риба»;
«Anuga Meat» – «М'ясо, ковбасні вироби, дичина, птахи»;
«Anuga Frozen Food» – «Заморожені продукти та морозиво»;
«Anuga Dairy – «Молоко і молочні продукти»;
«Anuga Bread & Bakery» – «Хліб, випічка, бакалійна продукція, гарячі
напої»;
«Anuga Drinks» – «Напої»;
«Anuga FoorService» – «Технології для підприємств громадського
харчування»;
«Anuga Retail Tec» – «Технології, обладнання та послуги для роздрібної

торгівлі».
Програма заходу включає «Форум системної гастрономії» і спеціальні виставки
«CreativeKitchen» та «VisionofCooking», «Ніч німецької торгівлі», галузеві вечора
молочної промисловості і заморожених продуктів, а також конгрес «Харчування
для дорослих». Вперше відбудеться міжнародна конференція щодо халяльної їжі.
Заплановані інші форуми, презентації та експозиції.
У рамках виставки ANUGA традиційно відбудеться спеціальний форум з
гастрономічного продовольства, призначений для постачальників провізії,
власників ресторанів і готелів. Концепція торгівлі завтрашнього дня і мистецтво
мерчандайзингу обговорюватимуться на спеціальному семінарі.
Якість натуральних продуктів і зручність упаковки незмінно є ключовими
питаннями всієї експозиції. На виставці Anuga в широкому асортименті
представлені натуральні кава, соки, пиво тощо.
Про бажання взяти участь у бізнес-місії просимо до 20.10.2017 повідомити за
телефоном: 0672329220. Контактна особа – Малахівська Станіслава.
21 – 24 листопада в Міжнародному виставковому центрі (м. Київ,
Броварський пр-т, 15, ст. метро «Лівобережна») відбудеться XVІ
Міжнародний промисловий форум-2017.
Форум об'єднує спеціалізовані виставки:
• Металообробка;
• Укрзварювання;
• Гідравліка. Пневматика;
• Підшипники;
• Укрлитво;
• УкрВторТех;
• Підйомно-транспортне, складське обладнання;
• УкрПромАвтоматизація;
• Зразки, стандарти, еталони, прилади;
• Безпека виробництва.
Міжнародний промисловий форум проводиться щорічно з 2002 року. А з 2005
року він увійшов до списку провідних світових промислових виставок,
сертифікованих ufi – всесвітньою асоціацією виставкової індустрії.
У 2017 році вперше в рамках Промфоруму відбудеться 12-ий міжнародний
конкурс професійної майстерності зварювальників «золотий кубок Бенардоса
2017».
Більше інформації: тел./факс: (044) 201-11-56, 201-11-65
e-mail: maria@iec-expo.com.ua
is@iec-expo.com.ua
http://www.iec-expo.com.ua%20
http://u.solimen.co.ua/iec-expo2/index.html
http://u.solimen.co.ua/iec-expo1/index.html
http://u.solimen.co.ua/iec-expo/index.html
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
Cтолична компанія «Дайвер» пропонує широкий спектр покриттів для
підлог.
До послуг замовників 30 видів полімерних композицій: антислизькі, не
горючі, хімстійкі, для підводних робіт, а також кольоровий пісок різних фракцій,
акрилові чіпси та флоки. Візитівкою підприємства стала полімерна композиція
«Коутекс», розроблена провідними фахівцями компанії спільно з науковими
співробітниками Інституту хімії молекулярних сполук. Нині її активно
використовують у багатьох галузях промисловості: на АЕС, ТЕС, ГЕС, у
фармацевтичній, хімічній, нафтопереробній, електронній, поліграфічній,
логістичній, легкій, харчовій промисловості.
Полімерна композиція ТМ «КОУТЕКС» – це безшовні промислові та
декоративні підлоги; стійкі до пожеж та радіаційного впливу підлоги для АЕС;
антистатичні підлоги для підприємств мікроелектронної промисловості,
лікарень, радіозаводів; хімічно-стійкі підлоги в лабораторіях та на виробництвах
з агресивними середовищами; промислові підлоги в логістичних, торговельних
комплексах, паркінгах та гаражах, терміналах, майстернях, СТО, складських та
виробничих приміщеннях; декоративні підлоги в різних установах, навчальних
закладах.
Матеріал, оброблений ПК «Коутекс», стає більш міцним, стійким до механічних
пошкоджень та впливу низьких температур, набуває гідроізоляційних
властивостей та може витримувати високий тиск води. Тобто з «Коутексом»
можна проводити зовнішню та внутрішню гідроізоляцію фундаментів і
підвальних приміщень, цегляних, азбестоцементних конструкцій і цегляної
кладки, панельних стін та швів, фасадів, покрівлі, дерев’яних конструкцій і
споруд, труб, парканів. Підходить ця полімерна композиція і для гідроізоляції
басейнів, терас, балконів, ємностей для технічної води, насосних приміщень,
санвузлів, душових.
А продукт під назвою «Коутекс «ХС» можна використовувати для покриття
металевих та залізобетонних резервуарів і ємностей для зберігання розчинів
кислот, лугів, нафтопродуктів і їх відходів.
Модифікації полімерної композиції «Коутекс», які застосовуються для
виготовлення наливних підлог і гідроізоляції, можна також використовувати для
герметизації та захисту від корозії залізобетонних і металевих конструкцій,
відновлення їх міцності і цілісності як на поверхні, так і безпосередньо під
водою; для виготовлення та ремонту різних корпусів (човнів, елементів кузова
автомобіля і т.п.); для захисту і зміцнення криволінійних поверхонь (дерево,
бетон, гіпс); для ремонту резервуарів і трубопроводів без зупинки системи.
У кожного виду полімерного покриття є свій гарантійний термін експлуатації.
Компанія «Дайвер»,
м. Київ, вул. Сергієнка, 2/3.
Контактні телефони: +38 050 444 54 23, +38 050 469 25 35, 044 502 54 80.
E-mail: office@diver-g.com

Єгипетська компанiя «Paints and Chemical Industries» (PACHIN) зацікавлена у
співпраці з українськими партнерами.
Основним бiзнесом PACHIN є виготовлення рiзних видiв архiтектурних
(декоративних), промислових, полiграфiчних фарб та алкiдних смол.
Більше інформації про компанію – на сайтi: www.pachin.net.
Кувейтська компанiя «Аl Sауеr Group» зацiкавлена в налагодженнi
спiвробiтництва з українськими експортерами охолоджених туш ягнят.
У разi зацiкавленостi щодо налагодження спiвробiтництва iз
вищезгаданою компанiєю, звертайтеся до контактної особи ПУ в Державi
Кувейт

–

Володимира

Куриляка,

тел:.

+965-253-185-07,

ел.

адреса:

vоlоdуmуr.kurуliаk@mfа.gov.ua
Тендер в Киргизькій Республіці.
Фонд з управління державним майном при Урядi Киргизької Республiки
оголосив про проведення прямого продажу з реалiзацiї 100% державного пакету
акцiй ЗАТ «Альфа-Телеком» (100 тисяч штук).
Пропозицiї приймаються до 25 вересня 2017 року. Детальніше:
mykola.yaremchuk@mfa.gov.ua, тел.: 238-18-45
Конкурсні торги в Республіці Узбекистан.

АТ «Nаvоiуаzоt» запрошує до участі у відкритому конкурсі Navoiyazot06/17 на право укладання договору на постачання такої продукції:
Лот №1. Лінія з випуску поліетиленових мішків потужністю 10 млн. штук в рік.
Заявки на участь в конкурсі та конкурсні пропозиції приймаються до
05.10.2017р.
Інформацію про порядок проведення конкурсу та комплект конкурсної
документації можна отримати за адресою: 210105, Республіка Узбекистан, м.
Haвoі-5, АО «Nаvоiуаzоt»,відділ моніторингу та вивчення кон’юнктури товарних
ринків.
Телефон/факс: (+99879) 229-26-64, 229-26-24
E-mail: ktr5@паvоiуаzоt.uz, oktr@navoiyazot.uz

АТ «Бухарський нафтопереробний завод» оголошує тендерні торги
№2/17 на поставку насосних установок:
1) установка насосна дозувальна БKO-УHД-l-5-1000/12,5-ПД-l,6,7-F20/F20-BУl
2) установка насосна дозувальна БKO-УHД-2-5-250/20-ПД-l,6,7-F15/F15-B-Уl
3) установка насосна дозувальна БKO-УHД-l-5-2500/5-ПД-l,6,7-F20/F20-B-Уl
Деталі – за тел. в Узбекистані: +998 95 600-26-08. Контактна особа: Баратов Б.Е.

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

