Від 23.01.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
26-27 лютого в примiщеннi готелю «Краун Плаза», м, Ер-Рiяд (КСА)
вiдбудеться Форум проектiв майбутнього (ФПМ)
Про це повідомляє голова саудiвської агенцiї пiдрядникiв (Saudi Contractors
Authority) Сабiт Аль – Свейдi.
Головною метою ФПМ є ознайомлення учасникiв з основними проектами
Королiвства у галузях iнфраструктури, будiвництва, житлового господарства,
нафтогазового сектору, управлiння, технiчного обслуговування тощо, якi мають
бути втiленi у життя на територiї КСА у перiод 2019-2021 у рамках прийнятого
владою Саудiвської Аравiї у квiтнi 2016 р. амбiтyого плану економiчних реформ
«Saudi Arabia's Vision 2030».
Загальна вартiсть бiльш нiж 360 проектiв оцiнюється у суму понад 50 млрд. дол.
США. Планується, що участь у ФПМ вiзьмуть понад тисяча пiдрядникiв та
зацiкавлених компанiй. Інформацiя про учасникiв, проекти та їх вартiсть постiйно
оновлюється на сайтi ФПМ.
Форум вважається першим та наймасштабнiшим заходом в регiонi та пропонує
його учасникам унiкальну можливiсть для зустрiчi і переговорiв з виконавцями та
власниками проектiв, безпосереднiми покупцями, впливовими експертами та
представниками пiдрядної галузi.
Бiльш детальна iнформацiя про Форум розмiщена на сайтi SСА www.sca.sa.
Контактна особа з боку органiзаторiв – пан Раян Алоффi, тел.: +966530046467, ел.
адреса: events@sca.sa
3 iнформацiєю про реєстрацiю учасникiв заходу можна ознайомитися на сайтi:
www.saudifpf.com/
ТПП України допоможе отримати інвестиції у ваш бізнес
Комітет фінансового ринку при Торгово-промисловій палаті України протягом
останніх двох років у співпраці з американським трастовим фондом випробував
механізми інвестування його коштів через українські інвестиційні фонди.
Випробування успішно завершене і трастовий фонд схвалив використані підходи.
Тож в результаті переговорів з представниками фонду досягнуто угоди щодо
суттєвого розширення інвестування в український бізнес.
Для організації такого фінансування у ТПП України формується
попередній портфель інвестиційних проектів від українських компаній. У разі
наявності потреби у фінансуванні вашого бізнесу пропонуємо надіслати нам
резюме вашої потреби згідно з нижченаведеною формою. Умови надання
фінансування узгоджуватимуться з кожною компанією індивідуально, коли її
резюме пройде попередній відбір. Термін розгляду резюме на попередньому
відборі складає 15 робочих днів після надання всієї інформації, передбаченої
нижченаведеною формою резюме.

Після проходження попереднього відбору резюме ваша компанія отримає формат
інвестиційного проекту, в якому такий проект буде розглядати бенефіціарний
інвестор – трастовий фонд, а також перелік його критеріїв для відбору проектів,
які мають виконуватись в ході підготовки проекту.
У разі необхідності експерти нашого партнера – асоціації Укрконсалтінг нададуть
необхідну допомогу при складанні такого проекту. Вони також проводитимуть
попередню співбесіду з керівництвом і працівниками компанії щодо можливості
виконання критеріїв бенефіціарного інвестора.
Ми зобов’язуємось зберігати конфіденційність щодо усієї отриманої інформації і
використовувати її виключно у контактах із самим підприємством.
Ваші резюме інвестиційної потреби просимо направляти на адресу Комітету
info.fincmt@gmail.com
Подробиці за телефонами (044) 42661-11, 16.
Резюме потреби у фінансуванні
5-10 листопада 2019 року в Шанхаї відбудеться друга виставка
імпортних товарів і послуг – Сhina international import expo.
Захід проводиться за підтримки Світової організації торгівлі та
організації промислового розвитку при ООН.
У 2019 році, як партнер організаторів виставки в Україні, ТПП України
формує національний стенд України в павільйоні агро і ділову програму
для її учасників і запрошує вас приєднатись до українських компаній.
Зі свого боку ТПП України, маючи серйозні напрацювання та
партнерські взаємовідносини з ключовими асоціаціями Китаю,
забезпечить необхідну підтримку компанії, сприятиме інформуванню
ділових кіл Китаю щодо вашої участі та залученню потенційних дилерів і
імпортерів до перемовин.
З організаційних питань щодо участі в заході та його формату просимо
звертатись до Голято Андрія: +380 67 662-96-56, a.v.goliato@gmail.com
Малахівської Станіслави: +380 67 232-92-20 ems58@ukr.net
Вартість стандартно обладнаної площі (мін. 9 кв.м) – 3 000 доларів США,
необладнаної площі (мін. 36 кв.м) – 300 доларів США.
Звертаємо вашу увагу, що до 31 січня 2019 року організатори експо надають 20%
знижку на оренду площі.
Просимо вас повідомитипро свої наміри до 27 січня 2019 року.
Пропонуємо вашій увазі актуалізований Календар міжнародних економічних
заходів, запланованих протягом 2019 року на території Казахстану.
Для зворотнього зв’язку, в графіку вказані контактні телефони.

Ярмарково-виставкові заході у Франції у 2019 році
Деталі за посиланням: http://www.eventseye.com

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 «Azarsang DENA Со» запрошує до співпраці
Підприємство готове забезпечувати потреби надійних українських підприємств у
мікрокремнеземі та феросиліконі, а також бронзі та латуні.
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

