Від 20.12.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
24-27 січня 2018 року під патронатом Міністерства землеробства Угорщини,
за підтримки Національної агрогосподарчої палати і ряду угорських галузевих
спілок, в Будапешті проходитиме найзнаменитіша сільськогосподарська
виставка року «AGROmashEXPO-2018»
У рамках спеціалізованої виставки буде проведено ряд супутніх заходів, в т.ч.,
індивідуальні зустрічі формату «B2B» із залученням вітчизняних та зарубіжних
представників галузі, зацікавлених у розширенні ділових зв'язків, з наданням їм
майданчика для проведення двосторонніх переговорів. У ролі організатора
програми учасників і координатором переговорів в форматі «B2B» виступає ЗАТ
«Угорський Національний Торговий Дім». Деталі та реєстрація – на сайті:
https://agromash.b2match.io/
14-16 березня 2018 року на базi Мiжнародного Багдадського Виставкового
Центру відбудеться Друга Щорiчна Мiжнародна Конференцiя та Виставка
медичних послуг
Мiнiстерство Охорони Здоров'я Республiки Iрак запрошує до участі в зазначених
заходах спецiалiзованi пiдприємства i науковi установи України. Посольство
iнформує, що сторони-учасники є вiдповiдальними за всi витрати, пов'язанi з
участю у зазначених заходах, а також мають заздалегiдь пiдтвердити свою участь
або повiдомити про неучасть у ньому.
26-28 вересня 2018 р. в м. Одеса вiдбудеться «Мiжнародний Чорноморський
Транспортний Форум 2018 «TRANS EXPO ODESSA 2018»
Захід об'єднає в собi 21-y мiжнародну виставку з транспорту i логiстики
«ТрансУкраїна-2018», мiжнародну спецiалiзовану виставку «Трансрейл Україна2018», спецiалiзовану виставку «Комерцiйний та мунiципальний транспорт 2018»,
21-y мiжнародну конференцiю з транспорту i логiстики, а також 15 мiжнародних
виставок з судноплавства, суднобудування i розвитку портiв «Одеса-2018».
До участi у Форумi запрошуються всi компанiї транспортної та морської галузей,
дiяльнiсть яких пов'язана з внутрiшнiми i мiжнародними перевезеннями
(залiзничними, автомобiльними, морськими), а також порти i термiнали,
суднобудiвнi i судноремонтнi заводи, виробники рухомого складу i
комплектуючих для залiзничного транспорту та компанiї, якi займаються
проектуванням і будiвництвом складiв. На виставках Форуму планується
експозицiя навiгацiйного i суднового устаткування, тренажерiв для пiдготовки
плавскладу, технологiчного i вагового устаткування, засобiв механiзацiї
вантажно-розвантажувальних робiт, складування, елеваторного обладнання,
систем безпеки для вантажiв, систем управлiння, зв'язку та енергозбереження.
За iнформацiєю вiд органiзаторiв, у «Мiжнародному Чорноморському
Транспортному Форумi-2017», який вiдбувся 27-29 вересня 2017 р., взяли участь
компанiї з 25 країн Європи, Азiї та Африки. Координаторами заходу виступили
Мiнiстерство iнфраструктури України та Асоцiацiя портiв Чорного i Азовського
морiв (ВАSРА).

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
Саудівська торговельна компанія «Ді аль-жавхара» зацікавлена у співпраці з
українськими партнерами
«Ді аль-жавхара» спеціалізується на маркетингу промислової продукції
Саудівської Аравії у всьому світі і надає інформаційні та логістичні послуги
відповідно до міжнародних стандартів для компаній, що бажають імпортувати
промислові товари Саудівської Аравії і співпрацювати з саудівськими
експортерами в інвестуванні в цю галузь.
ТОВ «РАВS-РLАSТIКS» (БiГ) шукає партнерів в Україні
Боснійське підприємство «РАВS-РLАSТIКS» має намір налагодити спiвпрацю iз
зацiкавленими партнерами в Українi, якi мають бажання експортувати до БiГ
папiр A4 (70г, 75 г, 80г).
Мiнiстерство економiки Республiки Сербiя поширило каталог сербських
компанiй, якi пiдлягають приватизацiї
З актуальним приватизацiйним каталогом пiдприємств Республiки Сербiя можна
ознайомитись за посиланням: http://www.priv.rs/Welcome.
Також iнформацiю щодо здiйснення iноземних iнвестицiй у сербську економiку можна
знайти на сайтi Агенцiї з розвитку Сербiї: http://ras.gov.rs/en
Уряд Йорданії зацікавлений у дослiдженнi потенцiалу видобутку газу та
нафти традицiйними або нетрадицiйними методами на територiї шести
дiлянок Королiвства (Серхан, Азрак, Вест Сафавi, Пiвнiчний Хайленд, Джафр i
Мертве море).
У зв'язку з цим, Уряд ЙХК оголошує пошук квалiфiкованих компанiй, що
здiйснюють дослiдження покладiв газових i нафтових родовищ i бажають взяти
участь у згаданому тендерi.
У разi зацiкавленостi компанiї можуть надсилати свої заявки на електронну
пошту: gеnеrаls@mеmr.gov.jо з темою листа «Jordan MEMR - Oil and Gas Exploration
EOF» до 15:00 31 грудня 2017 року. У листi має бути вказано назву компанiї,
адресу головного офiсу (штаб-квартири), веб-сторiнку, контактну особу та
короткий опис (профiль) органiзацiї.
Після вiдбору компанiй Мiнiстерство енергетики та мiнеральних ресурсiв Йорданії
надасть додатковi тендернi документи для пiдготовки та подачi планiв дослiдження.
За результатами позитивного розгляду заявки буде пiдписано Меморандум про
взаєморозумiння мiж йорданською стороною та органiзацiєю.
Бiльш детальну iнформацiю про тендер можна
http://www.memr.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=302.

отримати

на

сайтi:

На думку дипмiсiї, участь українських компанiй у тендерi може додати iмпульсу
українсько-йорданському спiвробiтництву.
Індійською компанiєю «Oil and Natural Gas Corporation Ltd.» оголошено
мiжнародний тендер щодо вiдбору компанiй для проведення незалежних
сертифiкацiї та iнспектування прибережних проектiв.

Детальна iнформацiя щодо тендеру та вiдповiдна документацiя мiститься на
сайтах: http://tenders.ongc.co.in та https://eprocure.gov.in/cppp/. Граничний термiн
подання тендерних пропозицiй – 09.01.2018 р.

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

