Від 29.11.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Запрошуємо виробників сільськогосподарської продукції, фермерських
господарств, особистих селянських господарств, територіальних громад та
органів місцевої влади на форум «Кооперація в аграрній сфері як запорука
зміцнення малого та середнього аграрного бізнесу Сумщини»
Захід відбудеться 20 грудня 2017 року у ВЦ «Іллінський» Сумської
торгово-промислової палати (м. Суми, вул. Іллінська, 7А).
Під час форуму планується ознайомити аграріїв, представників
територіальних громад та місцевої влади з рівнем розвитку та перспективами
кооперації на території Сумської області, а також із передовими практиками
сільськогосподарської кооперації України та світу.
Плануються виступи представників успішних підприємств та експертів за
такими тематичними напрямками:
- передумови створення та напрямки діяльності кооперативу;
- основні можливості та переваги для виробників сільськогосподарської
продукції у кооперативі;
- збут продукції кооперативу;
- перспективи кооперації для виробників сільськогосподарської продукції на
Сумщині;
- успіхи кооперації у питаннях виробництва та збуту молока;
- фінансування кооперативу;
- фінансові програми підтримки кооперації в Україні.
Під час заходу кожен учасник матиме змогу знайти партнера для кооперації
за обраним напрямком.
Для реєстрації на участь просимо звертатися до контактної особи від
Сумської ТПП: Світлани Колодяжної, тел. +38 (0542)77-07-67, +38-050-407-22-25;
+38-067-542-91-19, е-mail: ves2@cci.sumy.ua , ccisumy@gmail.com.
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
Тендер в Республіці Болгарія.
Компанія «АйСиДжиБи» АД оголосила тендер на сприяння Iнженерноконсультантською компанiєю замовнику в рамках реалiзацiї проекту IGВ до
моменту запуску його в експлуатацію: навчання персоналу, управлiння всiма
пов'язаними з проектом постачальниками матерiалами i послугами, як приклад
постачальником лiнiйних труб та виконавцем iнженiрiнгу, доставка, будiвництво
та iн. Необхiднi послуги надаються у два етапи: 1 етап – послуги пiд час

проведення процедури вибору Виконавцiв, до моменту початку будiвництва; 2
етап – послуги пiд час етапу будiвництва проекту. Дiаметр газопроводу IGВ –
DN800 (32"), загальна довжина – 182 км.
Запланована вартiсть закупiвлi – 8,450 млн. євро без ПДВ.
http://www.icgb.eu/buyers-profile/selection-of-owners-engineer-for-the-greecenulgaria-natural-gas-interconnector-project

Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню
Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності
Послуги у сфері державних закупівель
Послуги юридичного характеру
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, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

