Від 29.08.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
6-9 вересня планується вiзит в Україну представникiв австрiйського
парламенту (Нацiональної Ради Австрiї) – членiв групи дружби Австрiя –
Україна
06 вересня в рамках вiзиту австрiйських колег відбудеться зустрiч з народними
депутатами України, представниками державних органiв та провiдних українських
пiдприємств. Пiд час зустрiчi буде обговорено питання подальшого
спiвробiтництва мiж двома державами, законодавчого забезпечення
iнвестицiйного клiмату в Українi, залучення австрiйських iнвестицiй в економiку
нашої держави, в тому числi в аграрний сектор тощо.
Про мiсце зустрiчi буде повiдомлено додатково. Пропозицiї надсилайте на
електронну адресу: bаndurоv.vоlоdvmуr@rаdа.gov.ua
14 вересня з 09:00 до 15:00, в примiщеннi ТПП України за адресою: вул. Велика
Житомирська, 33, м. Київ, вiдбудеться Семiнар з питань iнвестицiй та торгiвлi
провiнцiї Хубей (КНР) з Україною
Захiд iнiцiйовано Урядом провiнцiї Хубей (КНР) разом з Китайським Комiтетом
сприяння розвитку мiжнародної торгiвлi, Комітетом державно-приватного
партнерства при ТПП України та Торгово-промисловою палатою України за
пiдтримки Китайської Торгової Асоцiацiї.
У ньому візьмуть участь представники понад 110 рiзноманiтних компанiй та
органiзацiй провiнцiї Хубей, якi представлятимуть бiзнес Китаю.
Програмою Семiнару передбачається змiстовна офiцiйна та дiлова частини,
проведення переговорiв у форматi В-tо-В за участю перекладачiв з китайської
мови.
Запрошуємо взяти участь у семiнарi. Захiд є безкоштовним за умови попередньої
реєстрацiї. Реєстрацiя триватиме з 15.08.2018 до 17.00 12.09.2018 на сайтi ТПП
України або за електронною адресою: gоv-zеd@uссi.org.ua
4-7 вересня в м. Ташкент відбудеться Мiжнародна виставка текстильної та
модної iндустрiї «Uztехtilе Ехро-2018»
У рамках заходу пройде мiжнародна конференцiя, виставка технологічного
обладнання та ярмарок-виставка текстильної продукцiї. Очікується участь понад
10 тисяч відвідувачів з 35 країн світу.
З більш детальною інформацією про Першу міжнародну виставку текстильної та
модної індустрії «Uztextile Eхро 2018» можна ознайомиться на офіційних сайтах
заходів: http://caitme.uz/
http://www.textileexpo.uz/ http://uzts.uz/
11-13 жовтня у м. Будапешт (Угорщина) відбудеться Міжнародна виставка з
охорони здоров'я та медичного обладнання «HUNGAROMEDICA»
Основні тематичні напрями виставки:
- медична техніка;
- медичні технології;

- виробники і дистриб’ютори ліків;
- приватні медичні заклади;
- оздоровчий туризм;
- виробники харчових добавок тощо.
«HUNGAROMEDICA» є найбільшою виставкою медичного спрямування в
Угорщині. Під час проведення заходу буде надана можливість встановлення
ділових контактів з іноземними підприємствами-виробниками продукції та
торгуючими організаціями.
Вартість участі – 8900 грн. (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом
Ужгород-Будапешт-Ужгород, проживання у готелі (дві ночі у двомісному номері),
послуги перекладача, вхідні квитки на виставку, організаційні видатки.
У разі зацікавленості, просимо надіслати заповнену заявку.
Наявність біометричного закордонного паспорта або закордонного паспорта
з діючою Шенгенською візою обов’язкова.
Контактний тел.: (0312) 66-94-62, факс 66-94-74, exib@tpp.uzhgorod.ua
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
Ефіопська компанiя «Sunflower Enterprise» прагне налагодити контакти з
українськими виробниками та експортерами будiвельної деревини, металу
(арматури), а також соняшникової олiї.
У разi зацікавленості рекомендуємо звертатися безпосередньо до компанiї:
Gеbrеmеdhin Тsеgаi
Теl.: +251-11-616-0100, +251-911-202812
Email: gеbrеmеdhiпmеk@gmаil. com
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

