Від 28.11.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Запрошуємо взяти участь у засіданні комітету підприємців малого та
середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України
Захід відбудеться у формі круглого столу на тему: «Податкові проблеми
суб’єктів малого і середнього підприємництва: реалії та перспективи
вирішення і оскарження».
Засідання відбудеться 30 листопада в приміщенні Торгово-промислової палати
України (вул. В.Житомирська, 33, ІV поверх, конференц-зала «Колізей»).
Засідання Комітету організоване за сприяння Спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємств України, Всеукраїнської асоціації роботодавців.
Початок засідання об 11.00.
Реєстрація з 10.30.
Про свою участь у засіданні Комітету (П.І.Б., підприємство, установа, організація,
тел., e-mail) просимо повідомити до 13 години
29
листопада 2018р. за тел. (044) 486-38-82, (097) 97-444-31, e-mail:
office@smpu.kiev.ua, vyacheslav.bykovets@gmail.com
Кількість місць обмежена, тому просимо Вас зареєструватися завчасно.
Шановні члени палати! Сумська торгово-промислова палата звертається до
Вас з пропозицією про розміщення в наступному, грудневому, номері журналу
«Ділові новини» іміджевої статті, комерційної інформації чи інтерв’ю про
діяльність очолюваного Вами підприємства та продукцію, яку воно випускає.
Зазначений матеріал буде також розміщений на веб-сайті Сумської ТПП та на
нашій сторінці у Facebook, а електронна версія журналу буде розіслана
підприємствам-членам ТПП України, Посольствам та торгово-промисловим
палатам як в Україні, так і за кордоном, що сприятиме розширенню географії
економічних зв’язків очолюваного Вами підприємства.
Цільова аудиторія журналу «Ділові новини» – топ-менеджери великих
підприємств, органів влади, експерти, науковці, представники середнього і малого
бізнесу, недержавні організації в Україні та за кордоном.
З електронною версією журналу «Ділові новини», який виходить українською та
англійською мовами, можна ознайомитися на сайті Сумської торгово-промислової
палати (http://www.cci.sumy.ua/#pat).
Якщо Вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте: 0542 61 09 25.
Контактна особа: Тітаренко Тетяна Василівна.
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
ТОВ «Агрофiрма Суми-Насiння» запрошує до співпраці
Підприємство здійснює:
- очистку, сушку, калiбровку насiння всiх видiв культур;
- доведення насiння до посiвних кондицiй;
- виготовлення сумiшi трав кормових культур;
- виготовлення сумiшi газонових трав;
- реалiзацiю насiння бaгaтopiчниx,oднopiчниx трав для пacoвищ, ciнoкociв,
гaзoнiв;
надає послуги та консультацiї господарствам рiзних форм власностi та
приватним особам;
- надає послуги олiйницi;
- надає послуги з подрiбнення зерна (для отримання корму – дертi).
ТОВ «Агрофiрма Суми-Насiння»
С. Сад Cyмcькoгo paйoнy Cyмcькoї областi
вyл. Зaoзepнa, 39 42343
тeл.: +38 (0542)62-47-06
тeл.: +38 050 407 28 87
тeл.:+38 050 307 17 68
е-mail: sumynassinnya@ukr.net
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

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

