Від 31.05.2017 р.

Регіональні та міжнародні заходи
7-8 червня у містах Львові та Сколе відбудеться Міжнародна конференція
«Європейська спадщина Львів – Сколе»
Тематичні напрямки:
 потенційні можливості Карпатського Єврорегіону України;
 бойківські традиції населення Сколівщини;
 стратегічні ініціативи і нові можливості співпраці між польськими,
українськими,
румунськими
та
угорськими
академічними
та
підприємницькими установами;
 виставки під відкритим небом «Традиції Бойківщини»;
 виставки народних промислів, історико-культурних пам`яток, робіт
художників;
 тренінги і базове навчання. Виступи колективів художньої самодіяльності.
У конференції візьмуть участь Почесний консул України в Бидгощі, голова
Львівської обласної державної адміністрації, президент Європейського
університету Віадріна (Франкфурт), керівник представництва Міністерства
закордонних справ України у Львові, науковці, представники державних
інституцій України та Польщі.
Організаційний внесок за участь у конференції складає 500 грн. і включає: друк
матеріалів, сертифікат за участь у міжнародній конференції, а також організаційні
витрати на проведення конференції. Оплату можна здійснити, переказавши кошти
на вказаний нижче розрахунковий рахунок.
Реквізити для оплати:
Одержувач: ПРЕДСТАВНИЦТВО «ВИЖША ШКОЛА ГОСПОДАРКІ В
БИДГОЩІ»
Найменування банку: ПАТ «КРЕДОБАНК»
МФО: 325365
р/р: 2600701721152
Код ЄДРПОУ: 26620585
Призначення платежу: Оргвнесок за участь у конференції Львів-Сколе, ПІБ.
Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок
учасників конференції.
Контактні особи: Marek Chamot; m.chamot@byd.pl Юлія Яремчук,
julia.jaremczuk@byd.pl
Відкрито третій навчальний модуль у курсі «Експорт, ринки ЄС та
інтернаціоналізація бізнесу» – «Пошук партнера, бізнес онлайн, виставки».
Модуль складається із семи навчальних блоків:

Передумови для успішного пошуку та перевірка потенційних партнерів в

ЄС
Оцінка партнера. Зниження «українських» ризиків для експорту
Ведення бізнесу онлайн. Вступ
Ведення бізнесу онлайн. Веб-сайт
Ведення бізнесу онлайн. Соціальні мережі
Ведення бізнесу онлайн. Використання платформ електронної торгівлі
Ефективна участь у виставках
Рекомендована тривалість вивчення матеріалу – 10 днів. Наступний модуль
«Маркетинг, брендинг, етика, бізнес-культура» відкривається 5 червня. Для тих,
хто тільки розпочав навчання, зауважуємо, що рекомендована тривалість
проходження окремих модулів курсу зазначена у розділі «Розклад».
Відповіді на запитання щодо навчання, експорту, роботи платформи, ви знайдете
у розділі «Обговорення». Успішного та плідного навчання!








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
Білоруське підприємство АТ «Радіохвиля» пропонує до реалізації
автотракторне обладнання власного виробництва
Відкрите акціонерне товариство «Радіохвиля» резидент вільної економічної зони
«Гродноінвест» – багатопрофільне промислове підприємство, 40 років працює в
галузі машинобудування. Для підприємства, як для резидента вільної
економічної зони, створені комфортні умови для ведення бізнесу на кордоні з
країнами Євросоюзу і СНД. Республіка Білорусь входить до складу
Євразійського економічного союзу, що дозволяє вибудовувати співпрацю із
зарубіжними компаніями на більш вигідних умовах.
Основні види виробництва:
- механообробне і механоскладальне виробництво;
- штамповочне виробництво;
- виробництво деталей кольорового лиття;
- нанесення гальванічних і лакофарбових покриттів;
- інструментальне виробництво.
Перелік основної продукції:
- автомобільні і тракторні генератори;
- теплообмінник;
- охолоджувачі рециркуляції відпрацьованих газів;
- набори запірних пристроїв до автомобілів;
- вентилятори;
- механічні та пластмасові деталі двигунів;
- електропровідні джгути до автомобілів.
Продукція виробляється за кодом ТН ЗЕД:
8511 50 000 8 «Генератори тракторні та автомобільні»;
8708 91 990 9 «Теплообмінники»;
8409 99 000 9 «Охолоджувачі рециркуляції відпрацьованих газів»;
8301 20 000 9 «Набори запірних пристроїв до автомобілів»;
8414 59 800 0 «Вентилятори»;
84009 99 000 9 «Механічні та пластмасові деталі двигунів»;
8544 30 000 7 «Жгут електропровідний».
Повну інформацію про продукцію, що випускається підприємством можна
отримати на сайті: www.radiovolna.com.by
Високий рівень організації виробництва ВАТ «Радіохвиля» підтверджений
сертифікатом системи менеджменту якості STB ISO 9001-2001.

Підприємство пропонує гнучкі умови співпраці з індивідуальним підходом до
кожного покупця. Застосовувана система знижок в залежності від обсягів
придбаної продукції, термінів і умов оплати.
ВАТ «Радіохвиля» запрошує до взаємовигідної співпраці!
ВАТ «Радіохвиля»
Республіка Білорусь, 230015, м. Гродно, вул. Горького, 89.
Директор: Карпінський Святослав Здіславович
Приймальна: +375 (152) 43-32-21;
Факс +375 (152) 43-65-14.
e-mail: radiovolnagrodno@mail.ru
www.radiovolna.com.by
Заступник директора з комерційних питань:
Бишкало Сергій Михайлович
Тел. / Факс: +375 (152) 43-99-46
Тел. +375 (152) 43-46-13
Китайська компанія
BAIC BDJEV шукає дилерів для реалізації
електромобілів власного виробництва
Каталог - https://drive.google.com/open?id=0B57h9_K-Trbyd3ZmWWtYNmN3U1k
Міжнародні тендери в Туркменістані

Мiнiстерство залiзничноrо транспорту Туркменiстану оголосило
про продовження мiжнародного тендеру на закупiвлю продукцiї з такого лоту:
лот №1 – пасажирський дизель-електричний потяг.
Кінцева дата подання пропозицій 13.06.2017, каб. 09.10 Мiнiстерства залiзничного
транспорту Tуркменiстану (м. Ашгабат, Арчабiл шайоли,162).
Телефони для довiдок: +993 12 39-06-27, +993 12 39-06-28, -993 12 39-06-29.

Мiнiстерство промисловостi Туркменістану оголосило мiжнародний
iнвестиційний тендер на будiвництво виробничої лінії потужнiстю 300-600 тис.
тонн цементу на рiк на базi Келятинського цементного заводу.
Тендернi пропозицiї приймаються до 13.06.2017 за адресою: м. Ашгабат, Арчабiд
шайоли, 132.Телефон для довiдок: +993 12 39-00-35.

Мiнiстерство промисловостi Туркменiстану оголосило про мiжнародний
iнвестицiйний тендер на проектування та будiвництво «пiд ключ»
цементного заводу потужнiстю l млн. тонн цементу на рiк у Койтендагському
етрапi Лебапського велаяту.
Тендернi пропозицiї приймаються до 09.06.2017.
Телефон для довiдок: +993 12 39-00-35.

Державний концерн «Туркменгаз» оголосив
мiжнародний тендер на проектування та будiвництво установки отримання
зрiдженого газу на родовищi Тореших (Тахтабазар-l) у районi Тахтабазар
Марийського велаяту.
Тендернi пропозицiї приймаюгься до 31.05.2017. Телефон для довiдок: +993 12
40-32-11: факс: 993 12 40-32-50.

Туркменбашинський комплекс нафтопереробних заводiв (ТКНПЗ)
оголосив мiжнародний тендер з закупівлі:
лот №5- лабораторного обладнання на 2017 рiк.
Тендернi пропозицiї приймаються до 09.06.2017 року за адресою: Туркменістан,
Балканський велаят, м. Турменбаши, вiддiл ЗЕЗ ТКНПЗ.
Телефони для довiдок: +993 24 32-48-49, 1993 24 39-62-83.
Факс: +993 24 32-22-04.

Державиий концерн «Туркменхiмiя» оголосив мiжнародний тендер на
придбання та проведения ремонтно-вiдновлювальних робiт з заміни
теплообмiнних труб газоохолоджувачiв та фiнального охолоджувача для
потреб заводу «Тедженкарбамiд».

Тендернi пропозицiї приймаються за адресою: ДК «Туркменхiмiя» (м. Ашгабат.
Арчабiл шайоли, 132. промисловий комплекс Туркменiстану, 3 поверх, каб. №324)
до 15.06.2017.
Телефони для довiдок: +99312 39-01-70. 4-99312 39-01-71. -99312 39-01-82.
+99312 39-01-83.

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

