Від 21.12.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Запрошуємо в бізнес-місію до Індії
Сумська торгово-промислова палата організовує бізнес-місію до провінції
Гуджарат на чолі з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою
Клочком та президентом Сумської торгово-промислової палати Костянтином
Макаренком.
Візит запланований на лютий 2017 року в рамках домовленостей, досягнутих у
ході зустрічі представників ділових кіл Сумщини з індійськими партнерами, яка
відбулася в Посольстві Індії в Україні 18 листопада 2016 року.
Провінція Гуджарат в Індії за структурою економіки має багато спільних рис з
виробничим потенціалом Сумської області. Її провідні галузі – переробна
промисловість, сільське господарство, а також машинобудування. У рамках
бізнес-місії заплановане відвідування вільних економічних зон, провідних
підприємств країни, зустрічі з представниками місцевого самоврядування, а
також підписання Угоди про співпрацю з торгово-промисловою палатою
провінції Гуджарат.
Організаційний внесок для участі у бізнес-місії складає 1200 гривень з ПДВ.
Орієнтовна вартість перельоту – від 17000 гривень, вартість проживання у центрі
м. Гуджарат – від 35 EUR/добу.
Контактна особа: Харченко Ольга, тел.: (0542) 770-767; 770-739, e-mail:
ves3@cci.sumy.ua.
24 - 26 січня XVII Міжнародна спеціалізована виставка виробників скла,
вікон і дверей в Україні «ВІКНА. ДВЕРІ. ПРОФІЛІ. ФАСАДИ 2017».
Деталі за телефоном: (044) 537-69-99 або на сайті: http://www.theprimus.com
«КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, Київ, 04111, Україна
28 - 30 березня у Києві, на території Міжнародного виставкового центру
(Броварський проспект, 15, ст. метро «Лівобережна»), відбудеться
IX Міжнародна спеціалізована виставка – технології і обладнання для
виробництва та переробки пластмас і каучука PLASTEXPOUA – 2017 та
IX Міжнародна спеціалізована виставка «КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ
ЯРМАРОК – 2017»
Мета виставок – демонстрація найкращих досягнень науки, техніки й технологій,
необхідних для інноваційного розвитку економіки України, а також сприяння
встановленню ділових, економічних і торгових зв’язків між вітчизняними
підприємствами та країнами близького та далекого зарубіжжя.
Спеціалізована виставка дозволить підприємствам ознайомитися зі світовими
новинками у своїй галузі, продемонструвати власні розробки, вивірити
економічну доцільність та конкурентоспроможність своєї продукції.
Контакти: тел.: (044) 201-1158, e-mail: plast@iec-expo.com.ua, is@iec-expo.com.ua

Сумська ТПП – ваш помічник і порадник у бізнесі.
Якщо ви успішна ділова людина і вам не байдуже майбутнє вашого
підприємства, Сумська торгово-промислова палата пропонує поділитися
секретом успіху на шпальтах журналу Палати «Ділові новини» («ДН»).
Журнал виходить один раз на квартал і вміщує найсвіжіші новини у сфері
бізнесу, ексклюзивну аналітику, поради досвідчених експертів, коментарі
авторитетних особистостей, креативні ідеї та нестандартні рішення наболілих
проблем.
«Ділові новини» – це єдине на Сумщині друковане видання для ділових
людей. Його читають керівники і топ-менеджери провідних підприємств області,
органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого бізнесу,
недержавних організацій в Україні та за кордоном. Долучіться до кола
успішних людей.
«Ділові новини» отримують всі регіональні палати та Торгово-промислова палата
України, члени і партнери Сумської ТПП, керівники підприємств області,
посольства, торговельні місії України за кордоном, іноземні дипломатичні
представництва в Україні, торгові палати в Польщі, Угорщині, Словаччині,
Німеччині.
Для членів ТПП ціна інформаційної послуги – договірна.
Ми також готові безкоштовно розмісти ваші новини чи комерційну
інформацію на сайті Сумської ТПП, тож будемо раді бачити вас серед наших
партнерів. Телефонуйте: (0542) 61-09-25 або пишіть на електронну пошту:
press@cci.sumy.ua

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Проект Canada-Ukraine Trade and Investment Support project - CUTIS, який
займається збільшенням обсягів торгівлі та інвестицій між Україною та
Канадою, шукає українських виробників свіжих овочів та фруктів, які
готові експортувати продукцію до Канади.
Якщо ви зацікавлені у виході на канадський ринок, надсилайте свої заявки на
адресу: overgeles@cutisproject.org з такою інформацією:
▪ назва компанії, офіційний сайт;
▪ контактна особа (посада, телефон, електронна пошта);
▪ найменування продукції, яка виробляється й готова до експорту;
▪ обсяги виробництва по кожному виду в тоннах на рік;
▪ можливий графік постачання по кожному виду продукції залежно від врожаю
(по місяцях).
Це чудовий шанс заявити про себе на міжнародних ринках!
Державний концерн «Туркменхімія» від імені тендерної комісії повторно
оголосив міжнародний тендер на проектування та будівництво «під ключ»
цеху з виробництва концентрованого фосфорного добрива на
Туркменабатському хімічному заводі (м. Туркменабат, Туркменістан)
Для участі у тендері на адресу ДК «Туркменхімія» (м. Ашгабат, Арчабіл шайоли,
132, 4 поверх, каб. №417) необхідно:


- подати письмову заявку про участь у тендері із зазначенням:
повної назви учасника,



його правового статусу,



країни реєстрації,



реквізитів;

- отримати пакет тендерних документів, сплативши 5750 (п’ять тисяч сімсот
п’ятдесят) доларів США з урахуванням ПДВ або еквівалент у манатах по курсу
ЦБ Туркменістану (для резидентів Туркменістану).
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 17:00, за місцевим часом,
07.01.2017.
Контакти: тел. +99312 39-01-02, +99312 39-01-58, +99312 39-01-59; +99312 39-0164; факс +99312 39-01-72; e-mail: turkmendokun@mail.ru.
Конкурс у Киргизькій Республіці
Бішкекська філія ВАТ «Міжнародний аеропорт» Манас оголосила конкурс на
закупівлю мобільної пересувної електротехнічної лабораторії для проведення
високовольтних випробувань і визначення місць пошкодження кабельних ліній
(з робочою напругою до 10 кВ) на умовах CIP (Інкотермс 2010) на загальну суму
8 млн. 500 тис. киргизьких сом (122 тис. 780 дол. США). Формат закупівлі –
електронний, метод закупівлі – одноетапний, кінцевий термін подання
конкурсних заявок – 10:00, 9 січня 2017 р. Строк поставки товарів – відповідно
до договору.
Контакти: Киргизька Республіка, Бішкек, аеропорт «Манас», +996 312 693 788
Детальніше про умови конкурсу – за
посиланням: http://zakupki.gov.kg/popp/view/order/view.xhtml?id=31551603
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-07-67 та на ел.
скриньки: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua.

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги юридичного характеру
Послуги у сфері державних закупівель
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
З повагою, Сумська ТПП

