Від 30.11.2016 р.

Регіональні та міжнародні заходи
Cумська ТПП запрошує взяти участь у бізнес-місії до Польщі
У грудні 2016 року Сумська торгово-промислова палата організовує візит
представників ділових кіл області до польських міст Білосток та Люблін.
Так, у м. Білосток запланована двостороння зустріч між польськими та
сумськими партнерами з метою погодження напрямків співпраці між Сумщиною
та Підляшшям. Скористайтесь можливістю налагодження двосторонніх зв’язків.
Контактна особа: Зінченко Володимир, 770-767 (770-739), e-mail:
ves@cci.sumy.ua
Відвідайте Київську конференцiю розвитку та безпеки бiзнесу!
9 грудня 2016 р. в Києвi, в чотиризiрковому готелi «Алфавiто» (вул.
Предславинська, 35Д), вiдбудеться Київська конференцiя розвитку та безпеки
бiзнесу.
Це освiтньо-дiловий захiд для представникiв середнього та великого бiзнесу м.
Києва, Київської областi та iнших регiонiв України. Конференцiя проходитиме за
пiдтримки Київської мiської та Київської обласної державних адмiнiстрацiй.
Конференцiя органiзовується i проводиться маркетинговим агентством «Lipsky
Marketing Group». Сумська торгово-промислова палата виступає інформаційним
партнером заходу.
У ході конференції заплановані виступи вiдомих українських юристів, фахiвцiв з
протидiї рейдерству, досвiдчених податкових консультантів, а також керiвникiв
структурних пiдроздiлiв Київської мiської державної адмiнiстрацiї (КМДА), Ради
експортерiв та iнвесторiв при МЗС України, Головного територiального
управлiння юстицiї у м. Києвi, Київської торгово-промислової палати.
Вiдвiдувачi конференцiї дiзнаються:


про найважливiшi змiни в законодавствi, якi набрали чинностi протягом
останнього року;



рекомендацiї провiдних українських експертiв щодо пiдготовки до
перевiрок i їх проходження з мiнiмальними ризиками для бiзнесу;



про ефективнi засоби оскарження неправомiрних дiй перевiряючих та
актiв за пiдсумками перевiрок;



поради щодо дiй керiвництва та спiвробiтникiв пiдприємства в разi
обшуку та iнших слiдчих дiй;



про забезпечення безпеки бiзнесу: установчих документiв, конфiденцiйної
iнформацiї, IТ-iнфраструктури, електронних документiв та переписки
тощо;



про судовий захист iнтересiв пiдприємства i побудову ефективної
стратегії судового захисту;



про судову реформу 2016 р. та суттєвi змiни, якi зараз вiдбуваються у
системi судоустрою України;



про роботу з iноземними контрагентами та здiйснення експорту на
зовнiшнi ринки;



про розвиток бiзнесу в умовах тривалої економiчної кризи;



про ефективну взаємодiю з органами державної виконавчої влади та ТПП.

У рамках конференцiї заплановане також неформальне спiлкування для
представникiв бiзнесу.
Детальна програма Конференцiї та умови реєстрацiї – на сайтi: http://kyivconf.pro/
Реєстрацiя на захiд є обов'язковою і припиняється 7 грудня о 17:00. До 25
листопада (включно) дiють пiльговi умови «ранньої» реєстрацiї. Не
пропустіть!
19 грудня в рамках сьомого засiдання Мiжурядової Спiльної Комiсiї з
економiчного та науково-технiчного спiвробiтництва мiж Україною та
Єгиптом в Торгово-промисловiй палатi України вiдбудеться УкраїнськоЄгипетський бiзнес-форум та чергове засiдання Українсько-Єгипетської
дiлової ради
До складу єгипетської делегацiї входять компанії, зацiкавленi в налагодженнi
спiвробiтництва з українськими пiдприємцями у сферах:


сільського господарства та продуктів харчування;



послуг комерцiйного права та аудиторських послуг;



банкiвськiй сферi;



експедиторських послуг;



реклами;



моніторингу ринкiв;



IT, ЗМI;



туризму;



iмпорту свiжих овочiв та фруктiв;



iмпорту будiвельних матерiалiв;



торгівлі (провiднi торговельнi мережi);



iмпорту фармацевтичних товарiв;



експорту машинного та промислового обладнання.

Захiд вiдбудеться 19 грудня о 10:00 в примiщеннi ТПП України (конференц-зала,
4-й поверх) за адресою: вул. Велика Житомирська, 33. Органiзацiйний внесок за
участь у заходi складає 540 грн., включаючи ПДВ.
Заявки просимо надсилати до ТПП України на електроннi адреси: memier@ucci.org.ua. cvi-ier@ucci.org.ua, dmn-ird@ucci.org.ua.
Реєстраційна анкета учасника Українсько-Єгипетського бізнес-форуму
ТПП України № 260020128332 в Укрексiмбанкv м. Києва, МФО 322313. ЗКПО
00016934.
Консультацiї та довiдки за телефонами: (044) 278-18-15, 494-03-99, 272-28-07.
29- 31 березня 2017 р. в м. Ташкент проходитиме ХVII Мiжнародна виставка
«WorldFood Uzbekistan'2017».
Орrанiзатор заходу – Мiжнародна виставкова компанiя «ITЕ-Uzbеkistаn».

Зазначений захiд проводитиметься за пiдтримки Міністерства зовнiшнiх
економiчних зв'язкiв, iнвестицiй i торгiвлі Республiки Узбекистан, Узхарчпрому,
ТПП Республiки Узбекистан.
У рамках виставки відбудетъся спецiалiзована секцiя i «Bakery Uzbeкistаn –
«Хлiбопекарське i кондитерське виробництво», до участi в якiй запрошуються
асоціації хлiбoпeкapcькoї і кондитерської галузей.
Попередня виставка «WorldFood Uzbekistan 2016» презентувала 162 компанії з 28
країн, серед яких – Україна, Нiмеччина, Китай, Болгарiя, Словаччина, Білорусь,
Росiя, Єгипет, Франція, США, Португалiя, Польща та iн.
Зазначений захiд – це зручний майданчик для реклами продуктiв харчування i
напоїв та упаковки, виготовлених в Українi.
До участi в заходi запрошуються представники харчового машинобудування,
харчової промисловостi, хлібопекарі, кондитери.
Отримати додаткову iнформацiю, а також зареєструватися на участь у виставцi
можна на сайгi:
http://www.ite-uzbekistan.uz/worldfood/rus/ForExhibitors/ContactForm.php
17 – 19 травня 2017 року в м. Ташкент (НВК «Узекспоцентр») проходитиме
21-a Мiжнародна виставка «Нафта i Газ Узбекистану – ОGU 2017»,
приурочена до 15-piччя Нацiональної Холдингової Компанiї
«Узбекнафтогаз».
Організатори очікують на участь у заходi понад 500 учасникiв, зокрема,
керiвникiв вiдомих свiтових нафтогазових та енергетичних компанiй, визнаних
мiжнародних спецiалiстiв нафтогазової та енергетичної галузей.
Вiтчизняним компанiям участь у зазначенiй виставцi дозволить змiцнити свої
позицiї на ринку Узбекистану, представити можливостi свого обладнання та
технологiй, а також досягти конкретних домовленостей щодо експорту продукції
та забезпечити рекламну компанiю за допомогою мас-медiа, залучених
організаторами.
У рамках виставки пройде щорiчна нафтогазова конференцiя на тему:
«Нафтогазовий сектор Узбекистану: Технології, інвестицiї i розвиток», на якiй
вiдбудеться фаховий обмін думками щодо стану i перспектив розвитку
нафтогазовидобувної i переробної промисловостi країни.
Однiєю з прiоритетних тем для обговорення стане «Модернiзацiя i подальший
розвиток паливно-енергетичного сектору Узбекистану за допомогою залучення
iнвестицій, створення конкурентного ринкового середовища, впровадження
iнновацiйних технологiй з метою збiльшення потенцiалу узбецької нафтогазової
промисловості».
Детальна інформацiя розмiщена на сайті: http://oilgas.uz
З питань участi у виставцi та конференції, а також з метою отримання додаткової
iнформацiї необхідно звертатися до контактних осiб органiзатора заходiв –
Мiжнародної виставкової компанiї «ITЕ-Uzbеkіstаn»: тел.: (+998 71) 205-18-18, еmail: lola__z@ite-uzbekistan.uz, sevara_polatjonova@ite-u2bekistan.uz.

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Угорський науково-дослідний інститут «ЗКІ» ( www.zki.hu ) пропонує
українським партнерам насіння овочів власного виробництва
Йдеться про перець, помідори, кавуни, дині, огірки, цибулю, горох, квасолю,
кукурудзу, капусту кольрабі). За більш детальною інформацією звертайтеся до

Торгово-економічного відділення Посольства Угорщини в Києві:
Trade.KEV@mfa.gov.hu, тел. 044-590 01 91
Угорська компанія «Пілце Надь» ( www.pleurotus.hu ) пропонує
українським партнерам інноваційну, поновлювану, екологічно чисту
розробку комплексної агросистеми із вирощування грибів, виробництва
біогазу та сільськогосподарських культур
Органічні відходи виробництва грибів (гливи) використовуються на біогазовому
заводі. Вироблювана енергія (тепло і електрика) можуть знову
використовуватися для вирощування грибів. За більш детальною інформацією
звертайтеся до Торгово-економічного відділення Посольства Угорщини в Києві:
Trade.KEV@mfa.gov.hu, тел.: 044/590 01 91
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.

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

