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Керiвнику пiдприемства,
установи. орrанiзацii

Торгово-промислова палата Украiни засвiдчуе Вам свою повагу та iнформус, lло з l5 по 18
грудня 20l9 р. ТПП Украiни за пiдтримки Посольства УкраТни в Республiцi Азербайджан та Фонду
заохочення експорту та iнвестицlй в Азербайджанi (AzPRoMo) органiзовуо дiловий вiзит
украiнських пiдприомцiв до м. Баку (Азербайд(ан) для участi в украТнсько-азербайджансько[4у
бiзнес+орумi в раNlках офiцiйного вiзиту Президента УкраТни Володи&jлjра З9ленського до

АзербайджанськоТ Республiки,
УкраТнську бiзнес-делегацiю очолить президент Торгово-промисловоI палати УкраТни.

Очiкуеться, що Президент Украiни та Президент Республiки Азербайджан особисто
вiзьмуть участь у бiзнес_форумi 17 грудня.
Програпrа Llього заходу включатиме пленарну частину, у якiй будуть висвiтленi найближчi

перспективи та прiоритетн] напрямки украIнсько-азербайджанського економiчного спiвробiтництва,
умови ведення бiзнесу в УкраТн] та Азербайджанi, пiсля чого вiдбудуться також В2В переговори
[4iж представниками дiлових кiл УкраТни та АР. Проект програми додасться, Програма буде
коригуватися вiдповiдно до наповнення змiстовноТ частини, ТПП готова органiзувати зустрiчi з
вiдповiдними азербайджанськими партнерами згiдно Ваших побажань та дiлових iHTepeciB,
До участi у форумi запроU.Jуються у(раiнс"кi компа.li". заiнтересоваь' у налагодженнi
кооперацiйних cтocyHKiB з Азербайджаном. Участь у бiзнес-мiсiТ дозволить представникаlм
украIнського бiзнесу встановити прямi дiловi контакти та налагодити взаомовигiднi дiловi зв'язки,
отримати аfiуальну iFtформацiю про ситуацiю на цiкавих для них азербайджанських ринках,
Дзербайджанська сторона зац кавлена у спiвпрацi у таких прiоритстних галузях, як:
продукцiя аfропромислового комплексу, харчова промисловiсть (цукор, кондитерськi
вироби, м'ясо та субпродугги, молоко та молочнi продукги, продукцiя бороlлномельноТ
промисловостi i тютюнових виробiв), металургiя, енергетичне машинобудування,

транспортне мацинобудування (суднобудування, вагонобудування, авiацiйна TexHi{a),
хiмiчна промисловiсть, фармацевтика, ryризмj реклама та lТ-технолоrii'.
Враховуючи вищевикладене, просимо розглянли питання про Вашу особисту участь у
згаданоN4у бiзнес-форумi або делеryвати для участi повноважного представника Вашого
пiдприемства, У разi заiнтересованостi, просимо заре€струватися до 06 грудня п,р. Реестрацiя
е

9б9Еjэц9Е9ц та здiйсню€ться

на сайтi ТПП Укратни (https/WWW.ucci,org,Ua),

ТПП Украiни готова запропонувати пакет послуг, який включасi бронювання а/квиткiв.
розмiщення у готелi, трансфери з/до аеропорту, а також 16 i 17 грудня згiдно дiловоi програми,

медичне страхування, органiзацiю В23 переговорiв вiдпов]дно до профiлiв украIнських компанiй,
opicHToBНa Bapтicтb пакеry - 960 дол. США, Прооимо взяти до уваги, lцо BapTicтb пакету
може змiнюватись залежно вiд BapTocтi а/квиткiв, При бажаннi учасNики можуть також вирiLUувати
питання логiстики самостiйно (за умови обов'язковоТ реестрацiI).
KoHTalcTHi особи: ольга сухенко (+з8067 2з0-90-з8, +з8 044 461-98-07,
oas-ier@ucc],orq,ua), Дирекцiя мiжнародного спiвробiтництва ТПП Украiни,
Ольга Бондаренко (+З8 067 21 61 782, +З8 044 46,]-98-08, Ьоi-iеr@чссi,огg,uа)
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