Від 24.04.2019 р.
Регіональні та міжнародні заходи
21 травня у ВЦ «Іллінський» Сумської торгово-промислової палати (м. Суми,
вул. Іллінська, 7-а) відбудеться Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge2019»
Міжнародний бізнес-форум «Sumy Invest Bridge» проводиться, починаючи з 2004
року, за підтримки Сумської обласної державної адміністрації. Його метою є
створення базису для інтенсивного розвитку міжнародних торговельноекономічних відносин, пошуку інвесторів, ознайомлення з економічним та
інвестиційним потенціалом регіону.
Захід включає низку дискусій щодо актуальних питань торгівлі з Україною, а також
організацію В2В перемовин. Щорічно в роботі форуму беруть участь
представники підприємств, влади, наукових кіл України та інших держав.
Свою участь у цьогорічному форумі вже підтвердили Посол Киргизької
Республіки в Україні Жусупбек Шаріпов, представники Посольства
Республіки Казахстан в Україні, Почесний консул Словацької Республіки в
Харкові Віктор Попов, представник Торгового дому «Україна-Нігерія» Сергій
Свистіль, представники інвестиційної компанії Horizon Capital, Голова
правління Українського агентства кластерного розвитку «CLUST.UA»
Михайло Крікунов, виконавчий директор кластеру легкої промисловості та
дизайну у м. Харків Олег Єгоров та інші. Запрошені бізнес-делегації
Словацької Республіки та Республіки Казахстан.
Після основної програми форуму передбачено проведення В2В перемовин.
Проект програми Форуму доопрацьовується та буде доступний на сайті Сумської
ТПП.
Просимо зацікавлені підприємства реєструватися на участь у Форумі та на
індивідуальні В2В перемовини з учасниками заходу на електронну пошту:
ccisumy@gmail.com або за телефонами: +38 0542 77 07 67, 067 542 91 19, 66 055 40
66, факс: +38 0542 60 03 90.
Контактна особа – Світлана Колодяжна.
20 травня у мiстi Вiдень вiдбудеться українсько-австрiйський економiчний
форум
Спiворганiзаторами заходу виступають Федеральна Палата Економiки Австрiї,
Торгово-промислова палата України, Посольство України в Австрiї та Торговий
вiддiл Посольства Республiки Австрiя в Українi.
Австрiйська сторона пiдтвердила свою зацiкавленiсть щодо спецiалiзацiї форуму,
а саме:
• торговельно-економiчне та iнвестицiйне спiвробiтництво з українськими
регiонами;
• спiвробiтництво з представниками українського бiзнесу з найбiльш розвинутих
та перспективних секторiв української економiки – сiльського господарства,
сектору iнформацiйних технологiй, енергоефективностi та вiдновлювальної

енергетики, виробництва споживчих товарiв.
Пiд час форуму українським учасникам буде надана можливiсть презентувати
економiчний i iнвестицiйний потенцiал своїх регiонiв, регiональнi програми
розвитку, iнвестицiйнi проекти тощо, а представникам дiлових кiл – провести
дiловi переговори з потенцiйними австрiйськими партнерами.
Вартiсть органiзацiйного внеску за участь у форумi становить 3 тисячi гривень за
кожного учасника.
Фiнансування власних витрат, пов'язаних з участю у заходi (перелiт, трансфери,
розмiщення у готелi, медичне страхування тощо), здійснюється за рахунок самих
учасникiв.
ТПП України готова надати сприяння щодо бронювання проживания або
придбання авiаквиткiв.
Контакти для зворотнього зв'язку: Болдирь Геннадiй Миколайович,
вiдповiдальний координатор заходу вiд ТПП України, т.: (044) 461 98 08, e-mail:
bgn-iеr@uссi.оrg.uа.
29-31 травня в м. Варшава відбудеться виставка китайських товарiв «CHINA
НОМЕLIFЕ SHOW-2019»
10 травня ц.р. о 10:30 в Прес-центрi ТПП України (вул. Велика Житомирська 33;
кiмната 101). запрошуємо пiдприємцiв Сумщини, якi співпрацюють з
китайським бізнесом, взяти участь у зустрічі з головою оргкомiтету «CHINA
НОМЕLIFЕ SHOW-2019» п. Мареком Трачиком та представником китайської
компанiї Меоriеnt. Початок, реєстрацiя з 10:00.
Пiд час зустрiчi будуть обговорюватися органiзацiйнi питання щодо проведення
вищезгаданої виставки та участi українських пiдприємцiв у зазначеному заходi, а
також щодо органiзацiйних форм i механiзмiв спiвпрацi з китайськими партнерами.
Просимо завчасно надати iнформацiю стосовно учасникiв зустрiчi (ПІП, назву
компанiї, яку представляєте, та контактний номер телефону).
Робоча мова заходу – росiйська. Синхронний переклад з англiйської мови буде
забезпечено.
Щодо додаткової iнформацiї та реєстрацiї на захiд просимо звертатися до ТПП
України, контактнi особи – Станiслава Малахiвська (sme58@ukr.net,
+380672329220) та Андрiй Голято (a.v.goliato@gmail.com).
24 жовтня у Варшаві відбудеться «FOOD & TECH POLAND2019» –
перша в Європі платформа B2Success для харчової промисловості
Ви зможете зустрітися з більш ніж 90 польськими компаніями, зацікавлени-ми
у співпраці. Ці компанії виробляють або поширюють:


молочні продукти,



м'ясо та рибу,



кондитерські вироби,



фрукти та овочі,


воду, соки, напої,
а також надають харчові продукти та обладнання для ресторанів і готелів,
обладнання для виробництва продуктів харчування, пропонують послуги
для харчової промисловості.
Організатор заходу, ABBOTT FOX ВАРШАВА, передбачає транспортне
забезпечення і перебування в Варшаві одного представника від української

компанії протягом всього часу.
Термін подання заявок – 1 червня 2019 року.
Контактна особа: Liliya Biznia, директор проекту, тел.: +48 791 129 011
liliya@af-grp.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
ТОВ «СУМСЬКА КОМПАНІЯ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ» пропонує
насосне обладнання та запасні частини до нього
ТОВ «СКНО» працює на ринку з 2011 року як сімейний бізнес. Виробничі
потужності розташовані в м. Суми на площі 558 м2. Компанія має верстатний парк
– понад 30 одиниць, який постійно оновлюється. На підприємстві працює 42
робітники. На 1 березня 2019 року підприємством вироблено понад 260 насосів
різної модифікації. Річний обсяг реалізації продукції у 2018 році склав 660 000,00
Євро.
Підприємство пропонує продукцію, яка проходить всі етапи контролю якості,
відповідає системі ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), а також ДСТУ ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015, IDP).
Продукція ТОВ «СУМСЬКА КОМПАНІЯ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ» відома
не лише в Україні, а й на ринках Європи, зокрема, в Угорщині, Польщі, Естонії,
Боснії і Герцоговині, а також в Білорусі, Казахстані, Грузії. ТОВ «СУМСЬКА
КОМПАНІЯ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ» реалізує свою продукцію за
доступною ціною, а також пропонує підтримку в вигляді шефмонтажу, навчання
працівників замовника з обслуговування обладнання.
У 2019-2020 роках компанія планує освоїти виробництво нового насосного
обладнання: занурювальних насосів, насосів консольного типу та насосів
відцентрових малих потужностей.
Підприємство відкрите до співпраці для задоволення потреб партнерів у якісному
насосному обладнанні.
ТОВ «СКНО»
просп. Курський, 26, м. Суми, Україна, 40020
Тел.: +38 0542660488, +38 050 405 56 05
http://www.nasos-skno.com/en/
nasos-sumy@ukr.net
Мiнiстерством торгiвлi та промисловостi Пiвденно-Африканської Республiки
через Посольство України ПАР було передано список проектiв, якi
пiвденноафриканський бiзнес зацiкавлений розвивати з українською стороною.
Зокрема, йдеться про спiвробiтництво у сферах виробництва сталi, титану,
полiмерiв, платини, обладнання для гiрничодобувної галузi.
Пiвденноафриканською стороною була також висловлена зацiкавленiсть у
створеннi в ПАР спiльних пiдприємств з виробництва обладнання для
залiзничного транспорту й iнфраструктури. Список пропозицiй не є вичерпним. У
разi зацiкавленостi рекомендуємо звертатися до Посольства України в ПАР:
emb_za@mfa.gov.ua.

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

