Від 21.08.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
24-26 серпня 2019 року на запрошення ТПП Ірану відбудеться ознайомча поїздка до
провінції Марказі (адміністративний центр – м. Ерак).
Під час відвідання м. Ерак передбачається демонстрація промислового, економічного,
торговельного, культурного та туристичного потенціалу вказаної провінції, ділові зустрічі з
губернатором, головою регіональної палати і представниками ділових кіл.
У разі зацікавленості, звертайтеся до управління взаємодії з бізнесом Сумської ТПП
за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7А, за тел.: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19, 050-407-22-25
або на електронну пошту: ves2@cci.sumy.ua
10-12 вересня 2019 р. в південній столиці Киргизстану – місті Ош відбудеться
універсальна виставка-ярмарок «Юг-Експо-2019».
На виставку запрошуються як виробники, так і переробними сільськогосподарської
продукції, підприємства текстильної, легкої, харчової, гірничодобувної, енергетичної
промисловості, будівельної галузі, сфери туризму, національних і ремісничих виробів,
логістичні компанії та інші.
У разі зацікавленості, просимо звертатися до Управління взаємодії з бізнесом
Сумської ТПП за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 7А, за тел.: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19,
050-407-22-25 або на електронну пошту: ves2@cci.sumy.ua
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
Іранське підприємство «Солімо Калле» зацікавлене в реалізації власних проектів у
співпраці з надійними інвесторами в сферах торгівлі та інвестицій в промисловості
Solico Kalleh має 42-річний досвід успішної діяльності в харчовій промисловості,
виробництві напоїв. Підприємство також експортує м’ясні, кондитерські вироби, вироби з
овочів, борошна, молочні продукти. Компанія працює в сферах кейтерінгу, а також упаковок
з поліетилентерефталату (PET) (пляшки), полістиролового посуду та пластикових стаканів.
Більше інформації на сайті компанії: https://kalleh.com/
E-mail: info@kalleh.com
Грузинська компанія «Геоферт» шукає партнерів в Україні
ТОВ «Геоферт», яка виготовляє гумінові, бактеріальні, органо-мінеральні добрива з
мікроелементами на основі цеоліту. Підприємство виготовляє 180 000 тонн добрив на рік. У
разі зацікавленості у співробітництві, необхідно звернутися до ТПП Грузії за контактами:
info@gcci.ge; public@gcci.ge , +995 32 269 47 47.
Послуги

Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Засвідчення форс-мажорних обставин

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

