Не бачите зображення?

Нові можливості на ринку Туреччини

Відкрити лист в браузері

ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business, та за інформаційної
підтримки Офісу з просування експорту України
запрошують українські компанії на практикум

ABSORB ТУРЕЧЧИНА

Торгові можливості на ринку Туреччини для
агросектору та виробників продуктів харчування
30 жовтня 2019 року, 15.00-18.00
м.Київ

Ви дізнаєтесь:
Чим цікавий для українських компаній агросектору та виробників готових
харчових продуктів ринок Туреччини: обсяг ринку, купівельна спроможність,
тренди, аналіз споживачів, ключові гравці на ринку.
Що потрібно знати, щоб експортувати агро/харчові продукти до Туреччини?
Особливості бізнес-культури Туреччини, які слід враховувати, та унікальні
відмінності.
Програму та умови участі у Торговій місії до Туреччини для агросектору та

виробників харчових продуктів (Лютий 2020).
Мова заходу: англійська, переклад не передбачено.

* Участь безкоштовна. Перевага участі надаватиметься представникам
агросектору та виробникам харчових продуктів.

Зареєструватись на практикум

Реєстрація триває до 27 жовтня 2019 включно.
Підтвердження участі надійде 28 жовтня.

МОДЕРАТОР:

Мар'яна Каганяк
Керівник групи експертів Проекту «Консолідація
експортного потенціалу МСБ та спрощення
доступу до зовнішніх ринків», що фінансується в
рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізується ЄБРР.

СПІКЕРИ:

Юлія Кревська
Координатор проектів, Група з фінансування та
розвитку МСБ, Європейський Банк Реконструкції та
Розвитку
Пані Кревська представить інструменти ЄБРР з
підтримки українських МСБ в рамках ініціативи ЄС
EU4Business.

Бурак Пехліван
Голова International Turkish Ukrainian Business
Association (TUİD), Туреччина.

Пан Пехліван також є засновником і членом
правління компанії Politek Impex, яка представляє
кількох західних виробників будівельної техніки в
Україні. Має понад 15-річний досвід роботи в країнах
Центральної та Східної Європи та СНД, експерт
з питань розвитку турецько-українських економічних
відносин та торгівлі.

Nese Secer
Керуючий директор та засновниця Expatia
Investment Consultancy, Туреччина.
Пані Несе має понад 15 років досвіду у міжнародному
консалтингу з питань виведення на ринок Туреччини
іноземних компаній та роботи з державними
установами різних країн щодо торгівлі з Туреччиною.
Несе представить результати дослідження турецького ринку агро та продуктів
харчування та докладніше розповість про торгові можливості для українських
виробників у Туреччині.
Її глибокі знання міжнародної торгівлі в поєднанні з досвідом є унікальним
поєднанням, яке дозволяє їй очолити команду експертів та надавати професійні
консультації міжнародним компаніям.
Саме пані Несе та її команда працюватимуть над організацією індивідуальних В2В
зустрічей для українських компаній в рамках торгмісії до Туреччини.

Ірина Онікієнко
Організатор та керівник торгової місії до
Туреччини, Проект «Консолідація експортного потенціалу
МСБ та спрощення доступу до зовнішніх ринків», що
фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та
реалізується ЄБРР.
Ірина є співзасновницею Офісу з просування експорту та організувала і провела
понад 20 торгових місій протягом останніх 4 років. Вона розкаже про основні
складові майбутньої торгмісії до Туреччини, умови участі та критерії відбору
компаній, а також про фінансову складову торгової місії до Туреччини, яка
запланована на лютий 2020 року.

Зареєструватись на практикум
30 жовтня 2019 року, 15.00-18.00
м.Київ
Адресу буде повідомлено разом з підтвердженням вашої участі.

Реєстрація триває до 27 жовтня 2019 включно.
Підтвердження реєстрації надійде 28 жовтня.

Умови участі та реєстрація
Участь у заході є безкоштовною для учасників, які заповнять аплікаційну
форму та отримають підтвердження від організаторів.
Захід проводиться для українських малих і середніх підприємств, які планують вихід
на ринок Туреччини та є представниками компаній сектору агро та харчових
продуктів.

Важливо
Реєстрація на захід відбувається у порядку черги і може бути закрита раніше у
випадку, якщо кількість зареєстрованих учасників досягне ліміту.
У реєстрації на захід може бути відмовлено учасниками, які не надали про
себе повних відомостей під час реєстрації на подію.
Презентаційні матеріали будуть надіслані усім зареєстрованим учасникам.

Маєте запитання?
Звертайтесь до організатора події Ірини Онікієнко: ionikienko@fsr.org.ua

До завершення реєстрації лишилось:

DAYS

HOURS

MINUTES

SECONDS

Дізнайтесь більше про
торгові місії - виставки - дослідження ринку - освітні можливості для МСБ:

http://m.me/export4sme

Ви отримали даний лист, оскільки підписані на наші оновлення
Відписатися

