Від 25.01.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Cумська ТПП запрошує взяти участь у бізнес-місії до Польщі
Програма бізнес-візиту, запланованого на першу декаду лютого 2017 року,
розрахована на представників у сферах машинобудування, АПК, харчової,
переробної промисловості, інформаційних технологій, туризму, легкої
промисловості, деревообробки, сфери послуг тощо.
Повідомляємо про підготовку ділової двосторонньої зустрічі для сумської
делегації підприємців, управлінців та представників інших організацій у
Республіці Польща (м. Люблін та район м. Білосток).
У рамках організації бізнес-місії до Польщі Сумською торгово-промисловою
палатою передбачено можливість надання зацікавленим підприємцям cприяння у
встановленні контактів із польськими партнерами.
Якщо вас зацікавила наша пропозиція, просимо повідомити нас за
телефонами: (0542)77-07-67, 067-542-91-19, 066-055-40-66 та надіслати на
електронну адресу ves2@cci.sumy.ua листа згідно з шаблоном щодо ділового
інтересу вашого підприємства, установи, організації на території Республіки
Польща.
03 – 05 березня 2017 року відбудеться Перший весняний фестиваль 2017,
організований Українською спілкою промисловців та підприємців.
Метою проведення Фестивалю є розширення ділових контактів для
представників малого та середнього бізнесу, створення виставкового майданчика
для демонстрації продукції та налагодження промислових коопераційних
зв’язків.
Очікується, що участь у заході візьмуть понад 300 представників бізнесу як з
України, так і з інших країн, зокрема, з Литви, Грузії, Білорусі, Молдови та ін. На
Фестивалі побувають понад 25 000 відвідувачів.
Товарні групи, які можуть бути представлені на фестивалі, включають широкий
асортимент непродовольчих товарів – одяг (повсякденний, молодіжний,
спортивний, авторський), товари фольклорного напрямку, трикотаж, вироби з
натуральної шкіри, прикраси та аксесуари, косметику та парфуми, посуд,
текстиль для дому, сувенірну продукцію тощо.
Фестиваль відбудеться за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15,
Міжнародний виставковий центр «Лівобережний».
Режим роботи – з 09:00 до 20.00.
Для представників бізнесу, які є членами УСПП та членами громадських
організацій-партнерів УСПП, діє гнучка система знижок.
За більш детальною інформацією звертайтеся до Катерини Ярошенко:
ykaterina12@gmail.com, 096 000-98-91 або Олега Масника – masnik@uspp.org.ua,
050 353-33-88.

07-08 лютого 2017 року заплановано проведення найбiльшої щорiчної
мiжнародної туристичної виставки «ІМТМ 2017» в Ізраїлi (м. Тель-Авiв).
Докладна інформацiя стосовно виставки; актуалiзованого проекту програми;
потенційних учасникiв і вiдвiдувачiв, а також вартостi та умов участi у виставцi
мiститъся за посиланням: http://www.imtm-telaviv.com
Органiзатором виставки є компанiя «Orta Ltd.». Контактна особа – Орлi Спагнул
(Оrlу Sраgnul), менеджер з розвитку бiзнесу; IМТМ (tеl.: +972-3-7584696, mob,:
+972-54-6701008, fax: +972-3-6384455, e-mail: orly@orta-com).
21 – 23 лютого 2017 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться виставка
«Тепличне господарство» та Форум фермерських технологій
Захід пройде за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства
України, Посольства Королівства Нідерланди, проекту «Німецько-український
агрополітичний діалог», асоціації «Укрсадпром».
У рамках Форуму фермерських технологій заплановані тематичні заходи,
присвячені технологіям вирощування, зберігання, переробки та збуту плодоовочевої продукції, виходу на експортні ринки.
Для участі у Форумі фермерських технологій необхідно заповнити заявку та
надіслати менеджерам проекту:
Юлії Ардо, (44) 461-9311, ardo@eindex.kiev.ua;
Юлії Мельничук, (44) 461-9302, melnichuk@eindex.kiev.ua
Слідкувати за ходом підготовки Форуму можна на офіційній сторінці у Facebook
та на сайті
6 – 9 квiтня 2017 р., у м. Кишинiв, Республiка Молдова, відбудеться 22-а
Мiжнародна туристична виставка «Tourism. Leisure. Hotels», присвячена
новiтнiм тенденцiям розвитку туристичної галузi.
Організатори виставки – Агентство з туризму Республiки Молдова та
Мiжнародний виставковий центр «Моldехро». У виставці вiзьмуть участь
профiльнi державнi органи, представництва мiжнародних організацій, професiйнi
асоціації, тyрoпeратори, туристичнi агентства, готелi, пансiонати, SРА-курорти i
туристичнi комплекси, авiакомпанiї, транспортні i страховi компанiї,
органiзатори конференцiй i конгресiв, розробники спецiалiзованого програмного
забезпечення i систем бронювання, компанії, якi займаються навчанням у сферi
туризму, культури i вiдпочинку та спецiалiзованi видання.
Для отримання бiльш детальної iнформацiї стосовно участi у вiдповiднiй
виставцi потрiбно зв'язатися з органiзатором: МВЦ «Моldехро», контактна особа
– Свiтлана Гелан – (тел.: +373 22 810 410,+373 69 328 257; е-mаil:
ghelan@raoldexpo.md)
Долучаймося до всеукраїнської акцiї «Пiдтримайте вiтчизняного
виробника!»
Шановні партнери! У соцiальних мережах наразі проходить флешмоб
«MadelnUkraine».
3 метою популяризацiї нацiонального товаровиробника, реклами вiтчизняних
товарiв та послуг пропонуємо членам Сумської торгово-промислової палати
долучитися до флешмобу.
Для цього слід сфотографуватися з будь-яким товаром власного виробництва та
викласти фотографiю у себе на сторiнцi у соцiальнiй мережi Fасеbооk пiд
хештегом #MadeInUkraine

Покажiмо, що нас багато!
Зразки фотографiй можна переглянути за посиланням:
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%20%82%D1%80%D0
%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B9-madeinukraine-1647519658882608/
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
Грузинська компанiя «Gеорlаt Group» зацікавлена у налагодженні співпраці
з українськими партнерами
«Gеорlаt Group» виготовляє поліетиленові труби для газу та води,
поліпропіленові труби для води, каналізаційні (ПВХ) труби, металеві профілі для
вікон і дверей, сендвіч-панелі, метало-черепицю, ламінат, ламіновані стелі.
Окрім цього, компанія розпочинає трейдинг поліетиленом та іншою сировиною
промислового призначення (місцевого та регіонального масштабу).
Компанія прагне знайти в Україні потенційних партнерів, підприємства,
аналогічного профілю, відвідати їх та поділитися досвідом. Особливий інтерес –
до компаній, які спеціалізуються на виробництві поліетиленових та
поліпропіленових труб, металопластикових профілів.
Також «Gеорlаt Group» має на меті знайти в Україні фахівців у зазначеній галузі
та отримати від них відповідні рекомендації.
Якщо вас зацікавила ця пропозиція, просимо поінформувати про це Сумську
ТПП.
Італійська компанія готова до співпраці з українськими виробниками
пелетів з деревини або з дерев’яних відходів, брикетів, дров.
Основні затребувані параметри продукції.

Контактна особа Інна Кириленко: +380 44 391-41-18; +38067-503-25-47;
promo1kiev@ccipu.org
Польський виробник енергоефективних вентиляційних систем – компанія
«CLIMA GOLD Sp. z o.o.» – шукає партнерів в Україні.
«Clima Gold» – це польський виробник сучасних енергоефективних
вентиляційних систем, оснащених комплексною автоматикою.
Про якість обладнання свідчать такі сертифікати як: ISO 9001, ТLIV РN-ЕN
тисяча вісімсот вісімдесят шість i РN-ЕN 13053 + A1, DIN 1946-4, GОSТ-R,
Регламент Митного Союзу, а також багато інших нагород.
Компанія виготовляє обладнання вентиляції та кліматизації для приміщень
загального призначення, зокрема, торгових, промислових, обслуговуючих
об'єктів, банків, спортивних залів, а також приміщень з більш високими
вимогами гігієни, таких як лабораторії, лікарні, басейни та інші промислові
об'єкти.
На території Польщі відкрито 10 представництв фірми. «Clima Gold» працює
також з компаніями в Балтійських країнах та в країнах Східної Європи, в тому
числі в Україні, забезпечує авторизований сервіс «Clima Gold».
Підприємство зацікавлене у співпраці з українськими компаніями щодо
продажу/дистрибуції, проектування і сервісу обладнання «Clima Gold».
Більше інформації на сайті: http://climagold.com
Із запитаннями звертайтеся за адресою: sylwia.bielanska@climagold.com

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-0767 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

