Від 20.11.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
26 – 29 листопада у м. Афiни відбудеться грецько-український бiзнес-форум
З програмою форуму можна ознайомитися тут
28 листопада о 12:00-14:00 в Торгово-промисловій палаті України (вул. Велика
Житомирська, 33, м. Київ)відбудеться зустріч з Марчіном Свєнчіцьким, бізнесомбудсменом в Україні
Реєструйтеся: https://businesso.ticketforevent.com/
З жовтня 2019 року посаду бізнес-омбудсмена в Україні займає Марчін
Свєнчіцький.
Пан Свєнчіцький – польський політик та економіст, колишній міністр
зовнішньоекономічних зв'язків та заступник міністра економіки, а також
мер Варшави. Останні 8 років він був депутатом польського Сейму, де
обіймав посаду заступника голови української парламентської групи. Він
також консультував український уряд з реформи децентралізації у 2014 –
2015 роках і був керівником проєкту ЄС-ПРООН «Блакитна стрічка» в
Києві у 2007 – 2011 рр.
11 грудня о 09:30-17:00 у приміщенні ТПП України відбудеться ІІІ
Національний форум розвитку МСБ 2019: #ЗРОЙСТАЙМО РАЗОМ!
Реєстрація
Запрошуємо представників бізнес-спільноти Сумщини до участі у цьому
заході.
Форум організовує ТПП України у партнерстві з Офісом Розвитку
Малого і Середнього Підприємництва при Мінекономіки (SMEDO), та
проектом EU4Business/FORBIZ, за підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні (Delegat ionofEuropeanUniontoUkraine).
Захід приурочений проведенню загальнонаціонального «Європейського
тижня підприємництва» (European SME Week) та планує зібрати під
одним дахом близько 500 власників малих і середніх підприємств,
представників організацій підтримки бізнесу, уряду, а також
міжнародного співтовариства донорів і фінансових установ, що
перетворить його на найбільшу національну подію, орієнтовану на
розвиток та зростання МСБ в Україні в цьому році.
Формат передбачатиме насичену програму, яка складатиметься з
генеральної дискусійної панелі «Розвиток МСП в Україні: Курс на 2020»,
сесії пітчінгу щонайменше 20 діючих програм та інструментів підтримки
розвитку підприємств, зон консультацій т а нетворкінгу та паралельних
практичних семінарів за напрямками: доступ до знань, доступ до
фінансування, доступ до ефективного регулювання, доступ до ринків.
Консультації підприємцям надаватимуть представники програм та
проєктів підтримки бізнесу від національних та міжнародних

організацій, у тому числі українських фінансово-кредитних установ.
Особливий фокус презентацій та центральна зона консультацій буде
демонструвати можливості доступу підприємцям до інформації та
сервісів онлайн, зокрема через новий державний портал для малого і
середнього бізнесу sme.gov.ua та інші нещодавно розроблені онлайн
платформи.
Дискусії будуть присвячені питанням розвитку зовнішньої торгівлі,
регуляторної політики, захисту інтересів бізнесу, імплементації
європейських програм підтримки МСП в Україні, доступним фінансовим
інструментам від національних і міжнародних фінансових установ,
історіям успіху українських підприємців з різних гал узей економіки.
Організації підтримки бізнесу, консалтингові компанії мають можливість
отримати статус «Партнера Форуму» шляхом внесення партнерського
внеску, обравши для себе одну з 3-х опцій.
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
Сумська компанія «ІНТЕРСПЛАВ» шукає партнерів для постачання сталі та
сплавів
Сумське підприємство «ІНТЕРСПЛАВ-ХН» і ФОП ДЕГТЯРЬОВ виготовлять на
замовлення нержавіючі та леговані сталі й сплави на нікелевій основі зазначених
та інших марок:

12Х18Н9Т – USA321. jis-su321. DinX10CrNiTi18-10

10Х23Н18 – USA310S. jis SUH310. Din X12CrNi25-20

10Х17Н13М2Т – USA316Ti. jis-sus316Ti. Din X6CrNiMoTi17-12-2

06ХН28МДТ

10Х11Н23Т3МР

ХН38ВТ – USA NO8825 Din NiCr21W

ХН78Т – USA NO6025 Din NiCr20Ti

ХН77ТЮР – jis-NCF80A Din NiCr20TiAl

ХН60ВТ

ХН50ВМТЮБР

ХН75МБТЮ

титан ВТ-1-00
Компанія «ІНТЕРСПЛАВ УКРАЇНА» виготовить на замовлення продукцію
зазначеного та інших розмірів:

заготовки квадратні ф70-100 мм

заготовки трубні ф70-100мм

зливки ф150-300мм електрошлакового переплаву

сляб 100х470х1000 мм – електрошлакового переплаву

круг, квадрат, смугу – кований або катаний перетин ф30-300мм;

литі та ковані деталі з механічною обробкою за кресленням замовника
Підприємство має потужну виробничу базу:

плавильне відділення індукційних печей

печі електро-шлакового переплаву

електронно-променеву піч

прокатне виробництво

ковальське виробництво

ТОВ «ІНТЕРСПЛАВ»
Вул. Івана Піддубного, 27, м. Суми, Україна
Тел.: +38 050 327 32 70, +38 067 531 46 64
www.intersplav.in.ua e-mail:splav-@ukr.net
ТОВ «КРУК» пропонує натуральні, смачні й корисні продукти із соєвих бобів
власного виробництва:

сир тофу

екочипси «Тофупси»

соєвий напій

фарш
Продукти не містять ГМО, глютену, штучних барвників, ароматизаторів,
підсилювачів смаку.
Науково підтверджено користь цієї продукції для всіх споживачів, включаючи
діабетиків, гіпертоніків, алергіків.
Замовляйте продукцію за телефоном: +38 05445 2 14 87 або
e-mail: mail@kruk.com.ua
ТОВ «КРУК»: вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Україна, Сумська обл., 42200
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

