Від 26.04.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
22-25 травня 2017р. буде органiзовано українську бiзнес-мiсiю до Словенiї
(м. Любляна), у рамках якої вiдбудеться українсько-словенський бiзнесфорум.
Участь у бiзнес-форумi дозволить представникам українського бiзнесу
встановити прямi дiловi контакти, налагодити взаємовигiднi кооперацiйнi зв'язки,
отримати актуальну iнформацiю про ситуацiю на цiкавих для них словенських
ринках, ознайомитись із досвiдом виходу Словенiї на ринки ЄС. У програмi
бiзнес-форуму, зокрема, передбачається участь президента ТПП Словенiї та
президента ТПП України, який очолить українську бiзнес-делегацiю. Колеги з
ТПП Словенiї запросять до участi у бiзнес-форумi представникiв словенського
бiзнесу з урахуванням профiлiв та побажань українських компанiй.
Згiдно з попереднім кошторисом орiєнтовна вартiсть участi у програмi бiзнесмiсiї складає 1100 – 1200 євро на 1 учасника, що включає: авiаперелiт, внутрiшнi
трансфери у Словенiї, проживания у готелi (одномiсне розмiщення), медичне
страхування, участь у дiловiй та культурнiй програмi, вiзову пiдтримку (у разi
необхiдностi).
На даний час Словенiя є високорозвиненою та успiшною країною з динамiчною
експортоорiєнтованою економiкою, яка завоювала мiцнi позицiї на європейських
та свiтових ринках. У структурi українського експорту до Словенiї значне мiсце
посiдає деревина та вироби з неї, металовироби, залiзничнi локомотиви,
продукти неорганiчної хiмiї. Словенiя, в свою чергу, традицiйно постачає на
український ринок фармацевтичну продукцiю, котли, електричне обладнання,
вироби легкої промисловостi, продукти харчування.
Просимо розглянути питання щодо участі в бiзнес-мiсiї до Словенiї, а також
надати сприяння у розповсюдженнi цієї iнформацiї та залученнi до цього заходу
зацiкавлених представникiв бiзнесу Вашого регiону.
У разi зацiкавленостi прохання повiдомити про прийняте рiшення ТПП України
та не пiзнiше 28.04.2017р. надiслати Анкету-заявку на участь.
Контакти для зворотного зв'язку: тел./факс 044 279-44-56, тел. 044 279-64-06,
bоi-iеr@ucci.org.ua , bеа-iеr@ucci.org.ua
26-29 травня в м. Одеса, (вул. Гаршина, 3, готель «Vele Rossa») відбудеться
спеціалізований семінар-практикум на тему: «Походження товару.
Визначення країни походження товару. Застосування критерію достатньої
переробки товару. Верифікації документів про походження товарів з
України» 2017 року
До участі запрошуються директори компаній, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, суб'єкти підприємницької діяльності,
декларанти, брокери, власники митних ліцензійних складів, складів тимчасового
зберігання, вантажних митних комплексів, спеціалісти організацій, що
займаються митним оформленням, оптові покупці-продавці імпортних товарів,
перевізники, менеджери зовнішньоекономічної діяльності, юристи.
Для висвітлення питань за програмою семінару запрошені:


Хохлов Артур Вячеславович – директор ТОВ ««НВО «Поверхность

МД»;


Представники Одеської митниці ДФСУ (за згодою);



Представники ДФСУ (уточнюються)



Андреєв Олександр Леонідович – провідний експерт з питань
зовнішньо-економічної діяльності в Україні;



Кірєєва Ірина Василівна – провідний фахівець у сфері банківського,
валютного, фінансового права, експерт з міжнародного комерційного
права, правового супроводження зовнішньоекономічної діяльності

Програма спеціалізованого семінару-практикуму включає такі питання:
I блок. Практика застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС.
II блок. Спрощення митних процедур.
III блок. Імплементація окремих актів законодавства ЄС у сфері спрощення
процедур торгівлі.
IV блок. Валютний контроль у банках України, особливості зняття з валютного
контролю експортно-імпортних операцій.
Початок реєстрації: у день заїзду після 14 - 00;
Початок реєстрації: у дні семінару о 09-30.
Початок семінарів згідно Програми о 10-00.
День заїзду: 26.05.2017 (поселення після 14-00, вечеря)
День виїзду: 29.05.2017 (сніданок, виселення до 12-00)
Дні семінару: 27.05 - 28.05 (кава брейк, обід)
Кожному учаснику надається Свідоцтво про участь у навчально-практичному
семінарі.
Вартість участі одного учасника в семінарі:
Вид розміщення БЕЗ проживання

Сума до оплати
(обов'язково
підкреслити)

3392 грн.
(без ПДВ)
3840 грн.
(з ПДВ)

DBL
SNGL
(місце в двохмісному номері)
(одномісний номер)
Стандарт
НапівЛюкс
Стандарт НапівЛюкс
6472 грн.
7098 грн.
7793 грн. 8823 грн.
(без ПДВ)
(без ПДВ)
(без ПДВ) (без ПДВ)
7326 грн.
8035 грн.
9852 грн. 11154 грн.
(з ПДВ)
(з ПДВ)
(з ПДВ)
(з ПДВ)

У вартість семінару входить: участь у семінарі (кава-брейк та обід у дні
семінару), проживання (3-разове харчування для DBL, SNGL), консультації
фахівців, матеріали за тематикою семінару.
Заявки приймаються до 15.05.2017 року. Оплата до 18.05.2017.
УВАГА! Кількість номерів для проживання обмежена. Упроваджено систему –
перший сплатив, перший забронював. Можливе бронювання місць для інших
осіб, що супроводжують учасника семінару за погодженням з координатором.
Більш детальну інформацію про семінар, порядок реєстрації та оплати Ви можете
отримати за телефонами: +38 -(044) 236-96-20 (21/31/39), (050) 383 59 90, (096)
179 35 04, e-mail: mailto:seminar@mdoffice.com.ua або на сторінці
https://www.mdoffice.com.ua
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.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Компанiя «Sаmеnt Management LТG» зацікавлена в налагодженнi спiвпрацi
з українськими виробниками рослинної олії та звертається з проханням
надати детальну iнформацiю щодо закупiвельної вартостi даної продукцiї.
Щомiсячний об'єм купiвлi рослинної олії становить 5 тисяч тонн.
Контакти компанiї:
Адреса: 734002 Таджикистан, м. Душанбе, вул. Бохтар, 37/1,4 поверх, к. 401.
Тел.: (992 48)701 15 15,(992 37)221 56 16, факс: (992 37) 224 64 00.
E-mail: sament@tajnet.tj

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

