Від 21.02.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Для участі у II Міжнародній конференції «Енергоефективність-2019» до 18
лютого зареєструйтесь на сайті Сумської ТПП!
Захід відбудеться в ВЦ «Іллінський» (м. Суми, вул. Іллінська, 7а) 28 лютого 2019
року, з 10:00 до 17:00.
Форум має на меті заохочення малого та середнього бізнесу до впровадження
інноваційних енергоефективних технологій і матеріалів у власне виробництво, а
також у сферу житлово-комунального господарства та муніципальних послуг.
У ході конференції буде розглянуто комплекс питань державної політики та
сучасних вітчизняних і світових практик за напрямками:
-

термомодернізація;

водопідготовка та обладнання для вузлів обліку води, сучасне
енергозберігаюче насосне обладнання для водопостачання;
-

аналітичні системи обліку води;

-

енергоефективне обладнання та новітні будівельні матеріали;

-

реалізація енергосервісних контрактів;

-

енергоаудит;

-

сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;

-

розробки провідних українських наукових установ для галузі ЖКГ;

реалізація енергоефективних проектів банківськими установами Сумської
області та багато іншого.
У рамках секційного засідання представники МСБ отримають «дорожню
карту» зі встановлення сонячних панелей для виробництва електроенергії за
зеленим тарифом».
На Міжнародну конференцію запрошується бізнес-спільнота Сумщини, України та
зарубіжжя, яка:

впроваджує енергоефективні технології на виробництві, прагнучи зробити
свою продукцію конкурентоспроможною як в Україні, так і на міжнародних
ринках;

працює у сфері надання комунальних послуг (тепло-, енерго-,
водопостачання та водовідведення, обслуговування житла);

виробляє різноманітне сучасне енергоефективне обладнання, в тому числі
для сфери ЖКГ та муніципальних послуг;


підприємства та установи бюджетної сфери;


представники державної влади, органів місцевого самоврядування,
наукового та банківського секторів.

З Програмою II Міжнародної конференції «Енергоефективність-2019» можна
ознайомитись на сайті Сумської ТПП: www.cci.sumy.ua
Для участі у пленарній та секційній роботі Форуму слід зареєструватися,
заповнивши Заявку та надіславши її на e-mail: ves2@cci.sumy.ua до 18 лютого
2019 року.
Деталі – за телефоном: +38 (0542) 61 09 45, 067 542 91 26, e-mail:
press@cci.sumy.ua
Український сертифікат Halal визнано Малайзією
Департамент ісламського розвитку Малайзії (JAKIM) надав статус іноземної
установи, сертифікати «Halal» якої визнаються на території Малайзії, українському
Центру сертифікації «Халяль», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Лук'янівська, 46.
Зазначений статус надано до 22 січня 2021 року. Департамент ісламського розвитку
Малайзії залишає за собою право проводити позачергові перевірки та відкликати
сертифікат у випадку виявлення значних порушень.
Таким чином, українські компанії, які бажають здійснювати експорт продовольчої
продукції до Малайзії, можуть отримати відповідний сертифікат на території
України, що значно спрощує процедуру та скорочує час підготовки відповідної
документації.
Враховуючи авторитетність малайзійської системи сертифікації продукції, придатної
для споживання мусульманами, сертифікати Halal, які визнаватимуться Малайзією,
будуть також визнаватись i в інших країнах мусульманського світу.
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
Угорська компанія «Трансфер-Р» має намір налагодити співпрацю з
українськими партнерами
ТОВ «Трансфер-Р» зайняте в сфері логістики. З презентаційними матеріалами
компанії можна ознайомитися тут.
Єгипетсъка компанiя «Маnаrаt Sinaa import export» зацiкавлена в iмпортi 25000
т борошна українського виробництва для подальшого реекспорту до Судану
(мiсто призначення Порт Судан)
Контакти:
«Маnаrаt Sinaa import export»
Cairo – Maadi – Nile Corniche
91 floor – Diplomatic Towers 5
Tel: 01000758531,02281749999, 0225255729
Керiвник компанiї – Dr. Samir Alsisisi
Samir.Alsisisi@manaratsinaa.com
www.manaratsinaa.com.

Завод «SOCAR карбамід» (Азербайджанська Республіка)зацікавлений у
постачанні карбаміду в Україну
У цьому зв'язку ключовим питаниям SOCAR є з'ясування можливості
забезпечення відповідних зовнішньоторговельних операцій з потенційними
партнерами в Україні з використанням транспортного маршруту через територію
Грузії до морських портів України.
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Цінові дослідження

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

