Від 26.07.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Запрошуємо до участі у щорічному рейтингу «Золота Перлина»
На виконання рiшення Сумської мiської ради вiд 18.07.2017 № 1451-MP «Про
цiльову Програму пiдтримки малого i середнього пiдприємництва в м. Суми на
2017-2019 роки» департамент забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської
ради повiдомляє про проведення щорiчного рейтингу «Золота Перлина» до
Дня пiдприємця у м. Суми.
Конкурс проводиться за номiнацiями:
- «Краще мале або середнє пiдприємство у виробничiй сферi»
- «Краще мале або середнє пiдприємство у сферi торгiвлi»
- «Краще мале або середнє пiдприємство у сферi обслуговування»
- «Краща фiзична особа-пiдприємець у сферi виробництва»
- «Краща фiзична особа-пiдприємець у сферi торгiвлi»
- «Краща фiзична особа-пiдприємець у сферi обслуговування».
3 бiльш детальною iнформацiєю про умови проведення конкурсу можна
ознайомитись на веб-сайтi Сумської мiської ради в роздiлi Пiдприємцю —* До
уваги пiдприємцiв!
Документи приймаються департаментом забезпечення ресурсних платежiв
Сумської мiської ради до 20 серпня 2017 року за адресою: м. Суми, вул. Садова,
33, каб. 34. Телефон для довiдок: 700-139.
10-12 жовтня 2017 року в Ірані (м. Тегеран), на територiї комплексу
Мосалла Iмама Хомейнi, вiдбудуться Шостий щорiчний форум MINEX-2017
та виставка, присвяченi iнвестицiйним можливостям Iрану в сферi
гiрничодобувної галузi та освоєння родовищ корисних копалин.
Детальна iнформацiя щодо вказаного заходу розмiщена за наступними
посиланнями: www.minex.ir та www.expopars.com
26-27 жовтня поточного року в м. Таллiн (Естонiя) вiдбудеться 4-й форум
Схiдного партнерства «Цифрова економiка: інновацiйна платформа для
прозорого бізнесу без кордонiв».
Мета четвертого бiзнес-форуму – сприяння мiжнародним економiчним
вiдносинам, прозоростi та новим можливостям для пiдприємництва, а також
розвитку спiвробiтництва ЄС з країнами Схiдного партнерства. Захiд збере
близько 400 учасникiв з Європейських країн та країн Схiдного регiону.
Зокрема, програмою заходу передбачено проведення пленарних сесій за
окремими секторами: цифрова економiка, мiжнародна торгiвля, логiстика,
iнноваційнi технології, а також B2B-перемовини протягом другого дня форуму.
Третiй день заходу передбачає дiловi вiзити до iндустрiальних та наукових
регiонiв Естонії та обговорення передових регiональних практик.
Вiдбiр компаній буде здiйснюватися безпосередньо представниками
Європейської Комiсiї, оскільки кiлькiсть мiсцъ для участi у форумi обмежена.

Щодо фiнансової пiдтримки, Європейською Комiсiєю будуть покриватися
витрати за перелiт, проживання (3 ночi) та харчування в країнi перебування.
Синхронний переклад з/на англiйську/російську мови буде забезпечено.
У разi виникнення додаткових питань просимо звертатись за тел.:
044 461-98-07 Ольга Сухенко.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ccisumy@gmail.com

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Мiжнародний консорцiум VRF виходить на український ринок
До консорціуму входять великі iранськi компанiї, що дiють у сферах
нафтової та газової промисловостi, енергетики, будiвництва шляхiв, спорудження
дамб, залiзниць, а також в аграрнiй галузi. Компанія заявила про свої наміри
щодо спiвпрацi з надiйними пiдприємствами та установами України.
Більше
інформації
знайдете
на
веб-сайті
консорцiуму:
www.vrfconsortium.com, або за тел.: (009821)88652059-9 та (009821)22175166.
Польська фірма «ALEX» пропонує якісні панчішно-шкарпеткові вироби,
рукавиці та головні убори за прийнятними цінами
Компанія виготовляє та експортує широкий асортимент зазначених
товарів для всіх вікових груп відомих брендів: BeSnazzy, EuroCalza та Nexx.
Висока якість продукції підтверджена сертифікатами: «Безпечний для
новонароджених», «Безпечний для дитини», «Безпечний для людини».

1.

ТОВ «ПОЖСНАБ» допоможе придбати спеціальну автомобільну
техніку
Білоруське підприємство «ПОЖСНАБ» пропонує співпрацю щодо
придбання спеціальної автомобільної техніки, зокрема, для газо-нафтохімічної,
енергетичної галузей, сільського, комунального та лісового господарства,
торгівлі.
Деталі на сайті: www.pozhsnab.com.
222514, м.Борисов, Республіка Білорусь, вул. 3-го Інтернаціоналу, буд.186;
телефони: +375 (177) 74 84 85, +375 (177) 74 84 99; факс: +375 (177) 74 84 86/89,
e-mail: bae@pozhsnab.com , fl@pozhsnab.com, сайт: www.pozhsnab.com
директор – Бабицький Олександр Юхимович: +375 44 779 79 97
спеціаліст з продажів – Фетисова Людмила Олександрівна: +375 29 691 71 78.

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: ccisumy@gmail.com
З повагою, Сумська ТПП

