Від 29.03.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Сумська торгово-промислова палата запрошує на майстер-клас компанії
OUTVED «Запуск експорту за 3 місяці», який відбудеться 12 квітня 2017
року у виставковому комплексі «Іллінський».
Йтиметься про оцінку можливостей компанії, розробку та реалізацію системи
експортних продажів лише за 3 місяці тощо.
Цей захід цікавий для власників та керівників компаній, топ-менеджерів — для
тих, хто бажає ефективно розпочати роботу на міжнародних ринках,
використовуючи сучасні методики.
За 3 години ви пройдете 6 практичних кроків до експорту; зважите можливості та
ризики для вашої компанії; оберете стратегію для Вашого бізнесу; отримаєте
знання від досвідчених підприємців, три компанії зможуть пройти безкоштовну
діагностику на готовність до виходу на міжнародні ринки.
Вартість участі: для членів Сумської ТПП 600 грн.; для решти – 840 грн.
Тривалість заходу: 3 години.
Реєстрація обов'язкова.
Для реєстрації необхідно надіслати лист на електронну адресу: ves@cci.sumy.ua.
За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: +38 (0542) 77 07 67,
+38 050 407 22 25, +38 067 542 91 19.
Контактна особа: Зінченко Володимир Юрійович.
Кінцева дата реєстрації – 10 квітня 2017 року.
31 березня відбудеться урочисте засідання Українського союзу промисловців
і підприємців (УСПП), присвячене 25-ій річниці з дня створення Союзу.
До участі в засіданні запрошуються представники центральних органів
законодавчої та виконавчої влади, бізнесу та громадських об’єднань з усіх
областей України, керівники наукових інституцій, представники ЗМІ.
Засідання відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33,
виставковий центр ТПП України Chamber Plaza (центральний вхід, 1-й поверх).
Початок засідання – 11:00. Реєстрація учасників – з 10:00.
Запрошуємо Вас взяти участь у засіданні. Звертаємо увагу на обов’язковість
попередньої реєстрації. Відомості про участь (П.І.П. учасника, посада та
контактний телефон чи e-mail) просимо надати до 30 березня 2017 року за
тел./факсом: (044) 536 96 37, 536 96 41 або на e-mail: masnik@uspp.org.ua.
Телефон для довідок: 050 353 33 88.

29 – 31 березня в м. Київ (МВЦ, Броварський пр-т, 15) відбудеться XXIII
Міжнародна туристична виставка UITT: «УКРАЇНА – подорожі та туризм».
UITT'2017 традиційно пройде за підтримки Всесвітньої туристичної організації
United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Департаменту туризму і
курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Організаторами UITT'2017 є ДП «Прем'єр Експо» (Україна) і ITE Group Plc
(Великобританія).
Традиційно UITT'2017 підтверджує свій міжнародний статус. Серед
анонсованих країн – Болгарія, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Індія,
Індонезія, Іспанія, Італія, Каталонія, Кіпр, Куба, Литва, Мальта, Палестина,
Польща, США, Танзанія, Туніс, Туреччина, Україна, Чорногорія та інші. Вперше
серед країн-учасниць стенди Албанії, Білорусі, Литви. На виставку повернулися
компанії з Греції, Ізраїлю, Марокко, Словаччини, Шрі-Ланки.
Виставкова площа в цьому році значно збільшена. Окремими стендами будуть
представлені туристичні райони Кушадаси і Кемер, Туреччина. Традиційно
візьмуть участь провідні туроператори ринку, такі як Coral Travel, TUI Україна,
Анекс Тур, Наталі Турс, Пак Груп, Амадеус, Оазіс Тревел, Феєрія, Еліта Тур,
Караван Люкс Тур, Вітіана, Айті-Тур, ДЖОІН АП і багато інших.
На відвідувачів виставки чекає широкий вибір пропозицій від регіональних і
міських туристичних представництв Львівської, Закарпатської, Одеської,
Чернівецької, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської,
Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Харківської та інших областей.
Організаторами UITT'2017 підготовлена насичена програма за основними
напрямками розвитку туристичної галузі. Ділова програма 2017
09.04.2017 – 14.04.2017 відбудеться вiзит української делегацiї до Республiки
Корея.
Підготовка заходу здiйснюється ТПП України за пiдтримки Посольства РК в
Українi, Корейського агентства зi сприяння торгiвлi та iнвестицiям (КОТRА),
Корейської мiжнародної асоцiацiї торгiвлi (KITА), Посольства України в РК.
У рамках вiзиту 11 квiтня у виставковому комплексi СОЕХ (м. Сеул)
вiдбудеться «Четвертий українсько-корейський економiчний форум»,
присвячений активiзацiї кооперацiї України та Кореї у сферах енергетики, АПК,
машинобудування (в т.ч. лiтакобудування), IT, медицини, iнфраструктури. На
Форумi буде презентовано «Майстер-план економiчного спiвробiтництва мiж
Україною та Кореєю», а також низку українських iнвестицiйних проектiв;
вiдбудуться B2B-пepeмовини мiж дiловими колами Сторiн.
Програма перебування також включає вiдвiдування корейських компанiй,
мiжнародної виставки Bio Korea та вiльної економiчної зони в м. Iнчхон, де
розташований другий найбiльший морський порт Кореї. Зона, створена у 2003
роцi, розташована за 30 км вiд Сеулу.
Щорiчна виставка Bio Korea – один із провiдних свiтових майданчиків, на якому
демонструються передовi досягнення бiоiндустрiї, використовувані в
фармацевтиці, медичному та лабараторному обладнанні, косметологiї, бiо-IТ
тощо. У рамках виставки відбудеться конференцiя та бiзнес-форум (деталі – на
сайтi http://www.biokorea.org/
Просимо розглянути можливiсть вашої участi у складi делегацiї України та
поінформувати про це ТПП України.
Контактнi особи: заступник керiвника Дирекцiї мiжнародного спiвробiтництва

Болдирь Г.M., тел. +38 (044) 272-29-40, ел. пошта: bgn-ier@ucci.org.ua;
провiдний консультант Дирекцiї мiжнародного спiвробiтництва Даницький
M.M., тел. +38 (044) 278-18-15, ел. пошта: dmn-ird@ucci.org.ua
6 квітня в ТПП України вiдбудеться семiнар-презентацiя фiрми ЕDАL
(Польща), основним видом дiяльностi якої є виробництво та розробка
технологiй застосування прогресивних iзоляцiйних матерiалiв (за
технологiями фiрми Lenzing Plastics, Австрiя).
Такi матерiали застосовуються в складних клiматичних умовах як країн ЄС, так i
країн Близького Сходу, Азiї та Африки в будiвництвi промислових споруд та
житла, на електростанцiях, при монтажi та експлуатацiї обладнання хiмiчної та
нафтохiмiчної промисловостi, в кораблебудуваннi, на цементних заводах, для
iзоляцiї систем тепло- та холодопостачання.
Зазначенi матерiали та технології представлятимуть iнтерес i для українських
пiдприємцiв та промисловцiв, проектувальникiв, технологiв, працiвникiв
комунального господарства.
Семiнар-презентацiя вiдбудеться за адресою: м. Київ, Велика Житомирська, 33,
Торгово-промислова палата України, зала 101 «Chamber Media», початок о 10:00,
реєстрацiя з 9:30.
Участь безкоштовна.
Контактна особа Смик Зеновiй Йосипович, тел.: (044) 494 03 97; e-mail:
szj-krf@ucci.org.uа.
20-23 квiтня в м. Падуя (Iталiя) вiдбудеться українсько-iталiйський бiзнесфорум та Днi України в Iталiї.
За обсягами зовнiшньоторговельного обігу України Iталiя посiдає сьоме мiсце
серед країн свiту, третє мiсце серед країн Європи, а за показником позитивного
сальдо – перше мiсце серед країн Європи.
Програмою перебування делегацiї дiлових кiл України в Італії передбачено
проведення українсько-iталiйського бiзнес-форуму, B2B-перемовин, а також
вiдвiдування Мунiципалiтету, ТПП м. Падуя, Капелли Скровеньї та низки
iталiйських пiдприємств. Iталiйська сторона розробила 3 базовi пакети для
бiзнес-поїздки членiв української делегацiї. Запрошуємо до участi у зазначених
заходах.
У разi зацікавленості необхiдно заповнити анкету-заявку та надiслати її до
Дирекцiї мiжнародного спiвробiтництва не пiзнiше 14 квiтня п.р. для
комплектування делегацiї ТПП України. Додаткова iнформацiя за тел.: 044-27057-33, Янков Сергiй Анатолiйович та тел.: +38 093 921 69 61, Береснєв Олег
Валерiйович.
2 – 4 травня 2017 року в м. Торонто (Канада) відбудеться одна з найбільших
міжнародних виставок продуктів харчування SIAL CАNADA.
Торгово-промислова палата Торгово-промислова палата України організовує
український колективний стенд та ділову програму для учасників цієї виставки.
SIAL Canada – це ексклюзивний доступ до оптових торговців, супермаркетів
регіону Північної Америки; центр формування тенденцій споживчого попиту та
інноваційної продукції харчової промисловості; місце для зустрічі професіоналів
у галузі виробництва продуктів і напоїв, офіційних та ділових переговорів, що
відображають важливість і складність всесвітнього ринку продовольства; збір

інформації, необхідної для стратегічного планування будь-якої компанії; низка
презентацій, спеціалізованих конференцій та «круглих столів», у яких беруть
участь провідні гравці міжнародного і європейського ринку харчової продукції.
Участь у цій виставці відкриває українським виробникам реальні можливості
щодо налагодження нових партнерських торговельних стосунків, розширення
ринків збуту продукції до країн Американського континенту, Європейського
Союзу, Азії та Близького Сходу.
Ділова програма для учасників передбачає проведення чисельних ділових
зустрічей в комерційних та офіційних закладах м. Торонто, в тому числі і
Торговій палаті Канади, відвідання канадських підприємств, двосторонні
переговори в форматі В2В тощо.
Запрошуємо взяти участь у роботі колективного стенду України та укласти
угоду на оренду виставкової площі (4,5 кв. м, 6 кв. м або 9 кв. м). Умови участі
в колективному стенді для учасників буде надано додатково після заповнення
Анкети.
ТПП України пропонує для всіх бажаючих додаткові послуги щодо організації
програми перельоту та перебування під час проведення виставки за спеціальними
груповими тарифами.
За додатковою інформацією просимо звертатися до ТПП України за телефонами:
+(38) 044 2791750; моб. +38 063 817 43 30; +38(044)272 32 86; 067
2329220.Контактна особа: Малахівська Станіслава Едуардівна.
18.05.2017 року у Варшавi вiдбудеться VI Мiжнародний форум «ДЕНЬ
УКРАЇНСЬКОГО БIЗНЕСУ».
Бажаючих взяти участь у мiжнародному форумi просимо до 30.03.2017 року
повідомити вiддiл пiдприємництва управлiння промисловостi та пiдприємництва
Департаменту забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської ради за
телефонами: 70 06 53, 70 06 55 або на е-mаil: shmalova_t@smr.gov.ua.
17 – 20 серпня 2017 року в місті Дебрецені (Східна Угорщина) в Аграрному
НДІ і Навчальному господарстві Дебреценського Університету (Debreceni
Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság) відбудеться XXVI
Міжнародна сільськогосподарська і продовольча виставка «ФармерЕКСПО».
Організатор заходу – угорська компанія «V-TRADE Kiállítások».
В рамках «Фармер-ЕКСПО» пройдуть спеціалізовані виставки із садівництва
«ХОРТІКО» і мисливської справи «ВАДАС-ЕКСПО», а також тематичні
конференції та презентації, бізнес-форуми, ділові зустрічі в форматі «В2В»,
«Карнавал квітів» і т. д. За додатковою інформацією просимо звертатися до
Відділу з питань економіки Посольства Угорщини в Україні, або безпосередньо
до організатора:
V-TRADE Kiállítások Kft.
4032 Debrecen, Füredi út 76.
Tel .: + 36-52 / 436-011, 436-012
E-mail: farmerexpo@farmerexpo.hu; vtrade@vtrade.hu
http://www.vtrade.hu; http://www.farmerexpo.hu
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.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Польська компанiя Вiоеnеrgу Farm Stanowice пропонує скористатися
потужностями електростанцiї, яка працює на бiопаливi.
Контакти підприємства: Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o.
Stanowice 28, 66-450 Bogdaniec
Tel. +48 795 002 814
Tel. +48 502 260 106
e-mail: biuro@bioenergy-farm.pl
www.bioenergy-farm.pl
ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА» (мiсто Рiвне) виробляє високовольтне
обладнання вiд 10 до 220 кВ.
Детальна iнформацiя на сайтi компанії: http://www.rzva.ua/
Також підприємство надає послуги з металообробки, фарбування, гальванiчного
покриття, епоксидного та силiконового лиття та iнших видів послуг. 3
iнформацiєю про послуги пiдприємства можна ознайомитись за адресою:
http://rzva.prom.ua
Пiдприємство шукає європейських замовникiв та партнерiв, зацiкавлених у цих
послугах.
З питань спiвпрацi просимо звертатись за телефонами: + 38 050 375 29 32; +
38 050 372 20 67 або на електронну адресу: maslenchuk@rzva.com.ua
protsiuk@rzva.com.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

