Від 27.06.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
21 липня в рамках офіційного візиту Президента Республіки Білорусь
Олександра Лукашенка в Україну та проведення чергового засідання
Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельноекономічного співробітництва в Торгово-промисловій палаті України
планується проведення Українсько-Білоруського бізнес-форуму
Програма проведення форуму передбачає:
засідання Українсько-Білоруської консультативної ради за участю керівництва
Торгово-промислових палат та підприємців обох країн;
пленарне засідання форуму за участю Президентів України П.О.Порошенка та
Республіки Білорусь О.Г Лукашенка;
ділові переговори у форматі В2В.
Запрошуємо до участі у зазначеному заході. У разі зацікавленості просимо до
29.06.2017 року поінформувати Сумську ТПП.
20 липня в приміщенні ТПП України (вул. Велика Житомирська, 33, каб. 401)
відбудеться установче засідання української частини українськонідерландської ділової ради
Найбільш перспективними напрямками співробітництва між Україною та
Нідерландами є: агропромислове виробництво, відновлювальна енергетика, ITтехнології, логістика, суднобудування, хімічна промисловість, металургія та ін.
Запрошуємо підприємства-членів Сумської ТПП долучитися до
формування складу української частини УНДР. У разі зацікавленості надсилайте
заявку до Департаменту міжнародного співробітництва ТПП України: isaiprg@ucci.org.ua
Нагадуємо, що Угоду про створення української частини УНДР було
підписано президентом ТПП України та президентом Конфедерації промисловців
та роботодавців Нідерландів 27 листопада 2015 року у м. Гаага (Нідерланди)
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

1. Тендер в Арабській Республіці Єгипет
Єгипетська компанія «Delta Steel Mill Co.», що є філією холдингової
компанії металургійної промисловості Міністерства у справах компаній
державного сектору АРЄ, оголосила тендер з модернізації, проектування,
монтажу та уведення в експлуатацію обладнання на виробництво обсягом 250
тис. тонн на рік сталевої заготовки, відповідно до технічних і комерційних умов,
зазначених у тендерній документації.
Вартість тендерної документації щодо умов участі в проекті складає 5000
єг. фунтів (близько 278 дол. США).
Останній термін подання документів – 24.07.2017.
Більше інформації на сайті: www.deltasteelmillco.com
Тел.: (00202) 42205837, 44705034, факс: (00202) 42205648,
Deltasteel1@hotmail.com, Deltasteelmil1@gmail.com.
У разі зацікавленості щодо участі в тендері, Посольство України в АРЄ
готове надати сприяння.

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

