
 

Від  26.06.2019 р. 

Регіональні та міжнародні заходи 

 

30 липня-01 серпня в м. Абуджа (Федеративна Республіка Нігерія) відбудеться 
«4-th Abuja Investment Expo» 

Це один із найбільших майданчиків для залучення інвестицій, який проходить за 
сприяння Торгово-промислової палати м. Амбуджа. 

Деталі – за посиланням: www.abujainvestmentexpo.com 
www.accinigeria.com 

 

15-17 серпня Закарпатська торгово-промислова палата запрошує відвідати 
ХXVIII Міжнародну сільськогосподарську виставку «FARMER-EXPO», яка 
проходитиме у м. Дебрецен (Угорщина) 

Основні тематичні напрями виставки: 

- тваринництво; 

- продукти харчування; 

- харчова промисловість; 

- сільськогосподарське обладнання; 

- захист навколишнього середовища. 

Виставка «FARMER-EXPO» проводиться щорічно і є однією з найбільших в 
Угорщині. Її учасники мають можливість підписати протоколи намірів про 
співпрацю, укласти угоди на поставку або придбання продукції, домовитись про 
сумісну діяльність та взяти участь у діловій зустрічі в рамках даної виставки. 

У разі зацікавленості, просимо надіслати на нашу адресу заповнену заявку. 

Вартість участі – 6540 грн./особа (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом 
Ужгород-Дебрецен-Ужгород, проживання у готелі (дві ночі у двомісному номері), 
організаційні видатки, послуги перекладача, вхідні квитки на виставку, участь у 
діловій зустрічі. 

Наявність біометричного закордонного паспорта або закордонного паспорта з 
діючою Шенгенською візою обов’язкова. 
Контактні тел.: 0312 66-94-50, 66-94-62, факс 66-94-74, exib@tpp.uzhgorod.ua 

 

25-28 вересня в місті Кропивницькому відбудеться VII Міжнародна 
Агропромислова виставка «АгроЕкспо-2019» 

Організатори виставки: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислова 
палата України, Кіровоградська обласна державна  адміністрація, Національна 
академія аграрних наук, Всеукраїнська асоціація виробників машин та обладнання 
для агропромислового комплексу «Украгромаш», Українська асоціація аграрних 
інженерів. 

«АгроЕкспо» – це найбільша в Україні міжнародна спеціалізована виставка, що 
проходить на 125 000 м2 загальної площі, з них 22 700 м2 критої виставкової площі, 
а також на полігоні для тестування і демонстрації в роботі сільськогосподарських 



машин площею 16 га. 

Метою виставки є надання можливості компаніям-виробникам виробів для 
сільського господарства представити свою продукцію споживачам з усіх регіонів 
України. 

Тематично виставка «АгроЕкспо-2019» охоплюватиме такі напрямки: 

 рослинництво: машини і технології, насіння та засоби захисту рослин; 

 тваринництво: племінні тварини, обладнання ферм, корми та 
ветеринарія; 

 переробка і зберігання сільськогосподарської продукції; 

 транспорт і спецтехніка для сільського господарства; 

 будівництво промислових і цивільних об’єктів у сільському 
господарстві; 

 енергозбереження та альтернативні джерела енергії в сільському 
господарстві; 

 екологія: утилізація та переробка відходів сільськогосподарського 
виробництва; 

 виставка автомобілів AutoLand (Автоленд); 

 спеціальні заходи та бізнес-форуми; 

 конференції, консультації фахівців; 

 розважальні заходи в рамках «Покровського ярмарку». 

Запрошуємо взяти участь в «АгроЕкспо-2019» та повідомляємо, що 
Кіровоградська РТПП, як співорганізатор виставки, зарезервувала 
виставкові площі у критій експозиції «АгроЕкспо-2019» для підприємств-
членів Палати. 

У разі прийняття рішення щодо участі у виставковій експозиції просимо 
повідомити Кіровоградську РТПП листом на електронну адресу: 
info@chamber.kr.ua або за тел.: (0522) 35-18-56. 

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 

 

Представляємо Спеціальну економічну зону «TURKISTAN» 

У Туркестанській області Республіки Казахстан створена Спеціальна економічна 
зона «TURKISTAN» площею 1 938 га. Вона надає податкові та митні пільги для 
інвесторів. Пріоритетними напрямками СЕЗ є туризм, будівництво, виробництво 
та переробка сільськогосподарської продукції, машинобудування.  

СЕЗ «TURKISTAN» запрошує до співпраці українських інвесторів. 

Контактна особа У. Шилібекова, тел..: +7 708 740 97 47, u.shilibekova@sez-
turkistan.kz 

Послуги 

Послуги Центру підтримки експорту 

http://cci.sumy.ua/services/tsentr-pidtrimki-eksporta.php


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 

http://cci.sumy.ua/services/shtrih-kod.php
http://cci.sumy.ua/services/zakhist-prav-intelektualnoi-vlasnosti.php
http://cci.sumy.ua/services/sin_dosl/
http://cci.sumy.ua/services/workshops/
http://cci.sumy.ua/services/meeting/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/services/tarify/
http://cci.sumy.ua/#pat
http://cci.sumy.ua/#pat



