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Проект фінансується в рамках ініціативи ЄС 
ЕОЛВизіпезз та реалізується ЄБРР

ПРЯМУЄМО
РАЗОМ

УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА МІСІЯ ДО

••

ІЗРАЇЛЮ
Агро, продукти харчування та напої

За підтримки

1 ОФІС З ПРОСУВАННЯ
2 ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ 24-26 червня

Проект фінансується в рамках ініціативи ЄС Еи4Визіпезз та реалізується ЄБРР

В рамках програми #ЄОІ$ВАЕІ_2019,

яка фінансується в рамках ініціативи ЄС Еи4Виєіпеєє та реалізується ЄБРР

Відкрито реєстрацію для українських компаній 

аграрного сектору, виробників продуктів харчування та напоїв

для участі у

ТОРГО ВІЙ МІСІЇ ДО ІЗРАЇЛЮ

24 -  26 червня 2019 року

ЄБРР, в рамках ініціативи ЄС ЕІМВизіпеББ, запрошує українські малі та середні 

підприємства в сеторі агро, продуктів харчування та напоїв, зареєструватися на 

конкурсний відбір для участі у Торговій місії до Ізраїлю, яка пройде у Тель-Авіві, 

за підтримки Офісу з просування експорту України та Мінекономрозвитку.

Пріоритетні продукти:
• м'ясо, птиця (готові продукти, морожене та субпродукти)

• молочні продукти, морозиво

• яйця, мед

• риба, філе з риби, продукти з риби та ракоподібні

• рослинні олії

• злаки, пшениця, борошно, крохмаль кукурудзяний, клейковина

• хлібобулочні вироби

• кондитерські вироби, желатин

• какао та вироби з какао



• горіхи, спеції, насіння

• консерви з м'яса

• овочі (свіжі, консервовані та приготовлені)

• екстракт солодовий

• кетчуп та домашні соуси

• соки, плодове пюре

• вина ігристі та виноградні

• напої та ін.

Увага: перевага буде надаватись компаніям, які мають сертифікат 

кошерності.

Мета торгової місії: створення торгових можливостей для українських 

МСП у виході та/або розширенні присутності на ринку Ізраїлю через встановлення 

ділових контактів з потенційними ізраїльськими партнерами.

Проект фінансується в рамках ініціативи ЄС Еи4Визіпезз та реалізується ЄБРР

ХОЧУ ВЗЯТИ УЧАСТЬ!

Орієнтовна програма підготовки та проведення торгової місії:

• 4 - 24 квітня: реєстрація всіх бажаючих компаній на конкурсний відбір;

• 24-30 квітня: розгляд документів компаній на відповідність критеріям;

• 1-9 травня: індивідуальні співбесіди з зареєстрованими кандидатами, які 

відповідають критеріям*, з ізраїльським консультантом для

відбору компаній-учасниць з найвищим потенціалом виходу на 

ізраїльський ринок;

• 10 травня: формування фінальної бізнес-делегації;

• Кінець травня : тренінг по веденню В2В зустрічей та підготовки до них;

• 10 травня-23 червня : організація індивідуальних в2в зустрічей, програми;

• 24-26 червня : Торгова місія до Ізраїлю.

Перш ніж заповнювати заявку, переконайтесь, що 
Ваша компанія відповідає 

КРИТЕРІЯМ ВІДБОРУ:

• Компанія є зареєстрованим суб'єктом (приватний підприємець або юридична 

особа) згідно чинного законодавства України;

• Кількість працівників компанії - від 10 до 250;

• Мінімум 51% акцій компанії належать громадянам України (згідно Статуту);

• Наявність веб-сайту англійською мовою.

• Мінімум один учасник місії від компанії вільно володіє англійською мовою;

• Хороша репутація;

ХОЧУ ВЗЯТИ УЧАСТЬ!

https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5OoUiYETuxxxqhVxuimFqp-IZ_29l1SIQRh8u9-o6ibvgUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5OoUiYETuxxxqhVxuimFqp-IZ_29l1SIQRh8u9-o6ibvgUQ/viewform


РЕЄСТРАЦІЯ - до 24 квітня 2019 року включно.

ВАЖЛИВО
Десять (10) компаній буде обрано до бізнес-делегації шляхом конкурсного відбору. 

Учасники місії отримають:

• Індивідуально організовані в2в зустрічі, заплановані консалтинговою 

фірмою Atid Edi (www.atid-edi.com), яка з 1991 року спеціалізуються на 

встановленні бізнес контактів для іноземних компаній в Ізраїлі; Участь для 

обраних 10 компаній фінансується в рамках ініціативи ЄС EU4Business та 

реалізується ЄБРР;
• Вивчення торгових можливостей Ізраїлю на місці;

• Тренінг з ведення переговорів у форматі в2в;

• Аналіз торгових можливостей в Ізраїлі та рекомендації щодо виходу на 

ізраїльський ринок;

• Візити на ізраїльські підприємства для обміну досвідом.

Вищезазначені послуги фінансуються в рамках ініціативи ЄС EU4Business та 

реалізуються ЄБРР

Учасники самостійно покривають лише витрати на квитки, проживання, 

харчування, індивідуальні витрати.

Виникли запитання? - Звертайтесь»

Ірина Онікієнко

Організатор і керівник торгової місії

Проект «Консолідація експортного потенціалу МСБ та  

спрощення доступу до зовнішніх ринків», що фінансується в 

рамках ініціативи ЄС Еи4ВиБІпе55 та реалізується ЄБРР.

ionikienko@fsr.org.ua
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