Від 26.10.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Сумська ТПП запрошує взяти участь у бізнес-місії до Польщі
Наприкінці листопада 2016 року Сумська ТПП організовує візит представників
ділових кіл області до Польщі, м. Білосток та Люблін.
За нашими даними, керівництво та бізнес Підляського воєводства зацікавлені у
проведенні в м. Білосток двосторонньої зустрічі з сумськими партнерами для
погодження напрямків співпраці між Сумщиною та Підляшшям. Особливістю
Підляського воєводства є наявність численної української громади. Етнічні
українці представлені в регіональних органах влади та місцевого
самоврядування, бізнесовому середовищі. Значна кількість бізнесменів
Підляшшя українського, російського та білоруського походження мотивовані до
розвитку сталих контактів саме з регіонами Східної України, оскільки є
православними віруючими.
У рамках організації бізнес-місії до міст Білосток та Люблін Сумською торговопромисловою палатою передбачено надання, у разі потреби, послуги
зацікавленим підприємцям з отримання Шенгенської мультивізи бізнескласу, вартість зазначеної послуги складає від 3600 грн.
Контактна особа: Зінченко Володимир, 770-767 (770-739), e-mail:
ves@cci.sumy.ua
24 листопада 2016 року о 08:30 у Києві (НСК Олімпійський, зал
«Олімпійський дворик», вул. Велика Васильківська, 55) відбудеться
черговий V Міжнародний форум «ПОЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС ДЕНЬ»
Захід об’єднає бізнес-спільноту Польщі та України для започаткування й
розвитку нових проектів, обміну досвідом та визначення стратегічних напрямів
співпраці.
До участі запрошуються власники та керівники підприємств, що зацікавлені у
зовнішньоекономічній діяльності, зокрема, з ЄС та Польщею.
Для тих, хто пройшов реєстрацію завчасно, діють спеціальні умови участі.
Із запитаннями або пропозиціями звертайтеся до контактної особи –
Олени Вакулік: events@eucon.ua, тел.: +380 (44) 238 09 44.
Умови участі, програма та реєстрація доступні за посиланням
http://eucon.ua/uk/?p=5607
«Креді Агріколь Банк» став партнером і банком Торгово-промислової
палати Італії в Україні, яка об'єднує понад 600 італійських і українських
компаній.
Співробітництво з Торгово-промисловою палатою Італії в Україні на найвищому
рівні дозволяє банку тісніше співпрацювати з італійською бізнес-спільнотою в
Україні, сприяти розвитку італійського бізнесу в Україні та торгівлі між Італією
та Україною.
Лариса Бондарєва, член правління, відповідальна за корпоративний бізнес, СМБ
та агро: «Креді Агріколь Банк – один із найпотужніших і найдосвідченіших

міжнародних гравців на українському банківському ринку – радий надати
компаніям-членам Торгово-промислової палати Італії в Україні свою експертизу
і знання ринку, банківські послуги, включаючи торговельне фінансування
експортно-імпортних операцій. Зазначу, що група Credit Agricole, якій належить
наш банк, вважає Італію своїм внутрішнім ринком і представлена на ньому
банками Cariparma, Carispezia, Friuladria, а також компаніями з надання
спеціалізованих фінансових послуг: споживчого кредитування, страхування,
лізингу, управління активами тощо».
Як партнер Торгово-промислової палати Італії в Україні Креді Агріколь Банк був
активно представлений під час бізнес-місії італійських компаній будівельної
галузі, яка відбулась 5-8 жовтня 2016 року. 6 жовтня Крістоф Міллуї, начальник
комерційного управління департаменту міжнародного і великого корпоративного
бізнесу, виступив перед учасниками конференції, яка була присвячена якості
виробленої в Італії продукції та можливостям, що відкриває український ринок, а
послуги банку були представлені на спеціальному стенді.
7 жовтня представники італійської делегації відвідали головний офіс Креді
Агріколь Банку. Жан-Поль Пьотровскі, Голова Правління, особисто привітав
гостей, а працівники банку підготували інтенсивну програму. Олександр
Печерицин, менеджер-аналітик управління фінансових інституцій, зробив огляд
макроекономічної ситуації в Україні, фахівці департаменту міжнародного і
великого корпоративного бізнесу Юрій Серафин та Надія Кислюк презентували
італійським підприємцям можливості Креді Агріколь Банку щодо
обслуговування міжнародних компаній. До речі, Надія володіє італійською і
спілкувалась із гостями їхньою рідною мовою. А Галина Жукова, член правління,
відповідальна за роздрібний бізнес, мережу та діджитал, ознайомила із
пропозицією банку для роздрібних клієнтів, в тому числі для співробітників і
топ-менеджменту компаній, які є клієнтами Креді Агріколь Банку.
Зустріч була дуже продуктивною. Італійська сторона ставила багато запитань про
способи інвестування, банківські механізми і тривала 2,5 години замість
запланованих 1,5. Італійська делегація висловила своє побажання на майбутнє
про більш тривалу зустріч з Креді Агріколь Банком.
На даний час Креді Агріколь Банк обслуговує такі італійські компанії, як
Camozzi, Ferrero, Buzzi Unicem, Marazzi, Eni, Manuli, Perfetti Van Melle, Baxi Spa,
Campari, Centauria, Ariston, Codest Engineering, Ferplast-Ukraine та Посольство
Італії.
8–10 листопада у «Міжнародному виставковому центрі» (м. Київ,
Броварський проспект, 15) за підтримки та активної участі Miнpeгioнy,
Мінприроди, Міненерговугілля, Держенергоефективності,
Держводагентства відбудуться такі виставкові заходи:
Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE-2016» (водопідготовка,
водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, насосне обладнання,
труби та трубопровідна арматура, фільтри, прилади контролю та обліку);
IX Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність.
Відновлювана енергетика-2016» (енергозберігаючі технології, обладнання,
матеріали для промисловості, ЖКГ, АПК, енергоефективні проекти для
модернізації підприємств, обладнання для заміщення природного газу,
альтернативні види палива, відновлювані джерела енергії);
XIV Міжнародні спеціалізовані виставки «КомунТех-2016»,
«ДорТехЕкспо-2016» (комунальна та дорожньо-будівельна техніка, комунальна
теплоенергетика, енергозберігаючі технології для об'єктів ЖКГ, yпpaвлiння
відходами, благоустрій, безпека дорожнього руху, матеріали для ремонту i
утримання автодоріг);
VI Спеціалізована виставка «ЄвроБудЕкспо-2016» (промислове та

житлове будівництво, будівельні технології, матеріали, обладнання, інструмент;
енергозбереження в будівництві);
IV Спеціалізована виставка «Екологія підприємства-2016» (очищення
промислових викидів в атмосферу, утилізація відходів виробництва, полімерів,
гумовотехнічних виробів, екологічний моніторинг, поводження з небезпечними
відходами);
XV Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в
промисловості 2016» (електротехнічне та енергетичне обладнання, кабельнопровідникова продукція, системи автоматизації, KBПiA);
Міжнародна спеціалізована виставка гірничодобувної промисловості
«MINING INDUSTRY ЕХРО-2016» (бурова, кар'єрна, прохідницька техніка та
інструмент, запчастини, комплектуючі для гірничої техніки);
Міжнародна спеціалізована виставка «НАФТОГАЗЕКСПО-2016» (бypoві
та нафтогазопромислові машини, обладнання i арматура для нафтогазопроводів,
системи автоматизації, КВПіА).
Одночасно з виставками за участю високих посадових ociб відбудуться науковопрактичні заходи, присвячені актуальним питанням сьогодення щодо реалізації
та вдосконалення державної політики в реальному ceкторi економіки.
Відвідування заходів – безкоштовне.
За довідками звертатися за тел.: (044) 201-11-59, 201-11-57, 201-11-62; сайт:
www.iec-expo.com.ua
24 листопада 2016 р. в Будапешті відбудеться Міжнародний конкурс
стартапів «Get in the Ring!», організований угорською компанією «Enterprise
Hungary Kft.» (http://enterprise-hungary.com/).
Захід проводиться за підтримки Національного Агентства Угорщини з питань
досліджень, розвитку та інновації (http://nkfih.gov.hu/english) та за участю
представників бізнесу з 13-ти країн Центральної та Східної Європи.
Термін реєстрації: до 30 жовтня 2016 року. Для учасників реєстраційного внеску
немає.
У разі потреби, за додатковою інформацією звертайтеся до організатора заходу
«Enterprise Hungary Kft.» (Тел .: + 36-30 / 206-95-66; e-mail:
kovacs.zsolt@enterprisehungary.hu; контактна особа: КОВАЧ Жолт).
Просимо Вас розповсюдити дану інформацію серед членів ТПП та ділових кіл
Вашої області.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Узбекистанська компанiя «Industrial Systems&Sоlutiопs (ISS)», головний
офiс якої знаходиться в Ташкентi, зацiкавлена у спiвпрацi з українськими
виробниками:
 насосного обладнання;
 запасних частин та витратних матерiалiв для компресорного обладнання;
 привiдної технiки (перетворювачiв частоти, двигунів, редукторів);
 контрольно-вимiрювального обладнання (датчиків тиску, температури,
витратомiрів, реєстраторів, приладів вимiрювання рiвня, приладів вимiрювання
вiбрацiї);
 запiрно-регулюючої арматури (клапанів рiзного виду, засувок);
 обладнання спецiалiзованого призначення для гiрничо-металургiйної, хiмiчної,

нафтогазової промисловостi.
Компанія ISS співпрацює з підприємствами нафтогазової, гірничодобувної,
хімічної, цементної галузей. Вона має намiр встановити дiловi вiдносини з
українськими компаніями з виробництва вищезазначеної продукцiї.
Контактна особа: Гурiльова Тетяна, тел./факс: (+998 71) 254-44-15,
e-mail: sales@issuzb.com
Редакція Журналу «РоботодавецЬ» пропонує унікальну можливість
ексклюзивно для членів торгово-промислових палат передплатити видання
на 2017 рік через редакцію зі знижкою 15% від вартості передплатної ціни з
доставкою.
У разі річної передплати членами палати не менше 10 примірників видання,
надається право на безкоштовну публікацію, погоджену з редакцією,
обсягом до 12 000 знаків з наступною популяризацією на інтернет-порталі
http://robotodavets.in.ua і поширенням в соціальних мережах, що дає змогу
довести інформацію до політичного істеблішменту країни та понад 100 000
респондентів.
Кожен передплатник має право на розміщення іміджевої публікації чи
реклами в журналі зі знижкою до 70%. Бонус – розміщення на інтернет-порталі
та в соціальних мережах. Тематично проблемні статті щодо регуляторної
політики публікуватимуться безкоштовно.
Передплату можна оформити і в будь-якому відділенні Укрпошти або в онлайнрежимі на сайті http://presa.ua (передплатний індекс – 09707 у Каталозі
періодичних видань України), але через редакцію - дешевше.
Довідки за телефоном: (044) 425-21-49, контактна особа Валентина Малиницька.
Рахунок-фактура та Заявка на доставку журналу додаються.

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.

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

