Від 23.02.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Запрошуємо гідно презентувати Сумщину в Харбіні
У квітні 2017 року відбудеться бізнес-місія Сумщини до міста Харбін
(адміністративний центр провінції Хейлунцзян Китайської Народної Республіки),
яку очолить голова Сумської обласної державної адміністрації М.О.Клочко.
Метою цієї поїздки є налагодження зовнішньоекономічних зв’язків між
Сумщиною та провінцією Хейлунцзян, проведення зустрічей представників
ділових кіл області з китайськими партнерами, обговорення спільних проектів та
умов їх реалізації в перспективі. У рамках бізнес-місії запланована зустріч з
керівництвом провінції Хейлунцзян та міста Харбін, під час якої головою
Сумської обласної державної адміністрації М.О.Клочком та членами делегації
буде презентовано економічний потенціал Сумської області, що має стати дієвим
кроком до налагодження тісної взаємовигідної співпраці між нашим регіоном та
КНР.
З огляду на значимість цієї бізнес-місії та з метою підготовки до неї на
найвищому рівні Сумською торгово-промисловою палатою у березні 2017 року
буде випущено черговий номер журналу «Ділові новини», який вміщуватиме
презентаційний блок з інформацією про підприємства, які візьмуть участь у
поїздці до Харбіну. Виходячи з вищезазначеного, прошу Вас до 01 березня 2017
року підготувати та передати Сумській ТПП презентаційні матеріали про
Ваше підприємство у вигляді тексту обсягом 5 тисяч знаків українською та
англійською мовами та 2-4 кольорові фото (8-10 МБ).
Більш детальна інформація за телефоном: (0542) 61-09-25, e-mail:
press@cci.sumy.ua
Запрошуємо долучитися до створення позитивного іміджу Сумщини у світі, що
сприятиме розвитку міжрегіональної співпраці, просуванню продукції місцевих
товаровиробників на міжнародні ринки.
4 лютого у м. Києві компанія «M-NOVOMAX-D» (Словаччина) проводитиме
презентацію своєї продукції з метою налагодження контактів з
потенційними покупцями та партнерами.
Захід відбудеться за сприяння Торгово-промислової палати України. Компанія
«M-NOVOMAX-D» – м’ясопереробний комбінат, заснований у 1996 році на
півдні Словаччини. Асортимент компанії включає широку номенклатуру ковбас і
м’ясних делікатесів, як варених, так і копчених, варено-копчених, сирокопчених
та інших, які виробляються тільки з натуральної, свіжої та екологічно чистої
сировини.
Запрошуємо представників компаній регіону, сферою діяльності яких є гуртова
торгівля харчовими продуктами, а також представників продуктових торгових
мереж до участі в презентації, яка відбудеться в приміщенні Торговопромислової палати України за адресою: вул. Велика Житомирська, 33,
конференц-зал «Колізей», четвертий поверх. Початок – о 10.00. Реєстрація
учасників – з 9.30.

Участь у заході безкоштовна.
Консультації та довідки – за телефонами: 044 2705730, 279 64 06.
23-24 березня 2017 року в м. Ужгород Закарпатська ТПП проводить
«МІЖНАРОДНІ КОНТАКТНІ ДНІ» за напрямками: «лісозаготівля,
деревообробка, деревообробне обладнання та технології, виготовлення
меблів та виробів з деревини, меблева фурнітура».
На захід запрошуються представники ділових кіл Румунії, Словаччини,
Угорщини, Польщі, Хорватії, Сербії. Під час проведення «Міжнародних
контактних днів» українські та іноземні підприємства зможуть встановити ділові
контакти.
Бажаючим взяти участь у заході необхідно надіслати на адресу ЗТПП по факсу
(0312) 66-94-74 або на е-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua попередню інформацію про
фірму (ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ) для занесення її до каталогу зустрічі (назва
фірми, адреса, телефон, факс, електронна адреса, веб-сторінка, напрямок
діяльності, зацікавленість у співпраці).
Можливе розміщення тексту реклами про свою фірму на сторінках каталогу.
Вартість 1 см² реклами – 0,75 грн. Мінімальний розмір рекламного тексту – 50
см² .
Пропонується на час зустрічі, з метою реклами, розмістити продукцію фірми на
виставковому стенді. Вартість стенда (2 м²) – 500 грн.
Вартість участі 1920 грн. (з ПДВ), що включає витрати на проживання в готелі
(одна ніч в одномісному номері), харчування, перекладацькі послуги, розміщення
інформації про фірму в каталозі зустрічі, організаційні видатки.
ПРОГРАМА:
23 березня: З 15.00 - Заїзд учасників.
19.00 - Вечеря
24 березня: 09.00-10.00 - Реєстрація учасників зустрічі
10.00-10.15 - Офіційне відкриття зустрічі
10.15-14.30 - Проведення переговорів між учасниками зустрічі
14.30 - Обід, від’їзд учасників зустрічі
Контактні телефони: (0312) 66-94-62, 66-94-50
E-mail: exib@tpp.uzhgorod.ua
22 – 25 березня в столицi Катару м. Доха вiдбудеться П'ята мiжнародна
сiльськогосподарська виставка «Qatar International Agricultural Exhibition
2017» («AGRПEQ-2017»).
Захiд проходитиме у виставковому центрi «Doha Exhibition and Conventional
Center» пiд патронатом Прем'єр-мiнiстра, мiнiстра внутрiшнiх справ Катару
шейха Абулли бiн Насера бiн Халiфи Аль Танi.
До участi у форумi запрошуються провiднi мiжнароднi та мiсцевi компанiї, якi
спецiалiзуються на вирощуваннi, зберiганнi, переробцi агропродукцiї,
виготовленнi, експлуатацiї, обслуговуваннi сiльгосптехнiки та обладнання,
обробцi грунтiв та захистi рослин, питаннях фiнансового, iнвестицiйного
забезпечення сiльського господарства та агропромисловостi, а також iнших,
спорiднених з сiльським господарством галузей.
3а попередніми домовленостями, Україні буде запропоновано організаторами
безкоштовно до 300 кв. м. виставкової площi. Запрошуємо членів Сумської ТПП
взяти участь у зазначеній виставцi. Для пiдтвердження своєї зацiкавленостi
просимо звертатись до Мiнiстерства закордонних справ України, яке в контактi з
оргкомiтетом «AGRГГEQ-2017» та Мiнiстерством муніципалiтетiв та екологiї

Катару (через Посольство України в Державi Катар) готове надати необхiдне
сприяння як в органiзацiї українського павiльйону/стенду, так i участi
вiтчизняних підприємств у цьому заходi. Контакти: Михайлiвська площа, 1, м.
Київ, 01018, Україна; тел.: (044) 238 17 48; факс: (044) 238 18 88; Е-mаiI:
zsmfa@mfa.gov.ua; wеb: http://www.mfa.gov.ua.
Додаткову iнформацiю щодо умов участi, порядку оформлення необхiдних
документiв можна отримати вiд органiзаторiв виставки – компанiї IFТ Qatar: tеl:
+974 4432990 ехt: 619, +974 66273948; fax: + 974 4443 2891; E-mail:
elie.aouad@ipfqatar.com; Razan Ghezawi.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
У листопаді 2016 року в місті Тбілісі (Грузія) розпочав свою роботу грузиноукраїнський Торговий Дім(далі ТД).
Як комерційна організація, ТД здійснює свою діяльність за інформаційної
підтримки Посольства України в Грузії. З грузинського боку, партнером ТД є
Асоціація роботодавців Грузії. Місія ТД – максимально сприяти зростанню
ділової активності у відносинах між підприємцями обох держав для
безперешкодного проникнення якісних товарів і послуг на ринки України і Грузії
з метою зміцнення експортних позицій національного виробника і зростання
товарообігу між нашими країнами, надання професійної консультаційної
підтримки суб'єктам господарювання на території Грузії та України, створення і
зміцнення ділових зв'язків між представниками бізнесу двох країн.
Мета ТД – надання зацікавленим особам актуальної аналітичної інформації щодо
інвестиційного, виробничого і торговельного потенціалу обох країн, створення
мережі ділових контактів шляхом проведення як масштабних заходів за участю
найбільших компаній вибраних галузей, так і ділових зустрічей на рівні
підприємств середнього і малого бізнесу, консалтингова підтримка зацікавлених
у співпраці підприємців на всіх етапах ведення бізнесу на локальних ринках.
Останнім часом зростає інтерес українського бізнесу до ринку Грузії. За
статистикою Посольства України в Грузії, щомісяця на адресу Посольства
приходить більше 40 запитів від українських компаній і організацій. Зі свого
боку, Грузинська сторона готова запропонувати зацікавленим компаніям
широкий спектр послуг від збору і аналізу релевантних даних до допомоги в
здійсненні підприємницької діяльності на території Грузії.
Директор українсько-грузинського Торгового дому Голюк Юрій,
м.Тбілісі, вул. Шартава 35/37, тел.: +995 59180515, моб.+995 558174672
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

