
Торговельна місія до Канади
Не бачите зображення? Натисніть

тут...

Торгова місія (ТМ) до Канади, м. Торонто, для
компаній-представників сектору інформаційно-

комунікаційних технологій
Офіс з просування експорту України запрошує українські компанії с сектору IСT

взяти участь у торговій місії до Канади, яка відбудеться у липні 2019 року.

Мета:

Відкриття нового ринку для українських компаній-експортерів, а також

встановлення та налагодження бізнес-контактів.

Дати проведення: 3 - 5 липня 2019 року

Ukraine House Toronto:

це масштабний мультиформатний простір, який працюватиме на початку

липня під час міжнародної конференції щодо реформ в Україні;

це чудова можливість звернути увагу на Україну та її потенціал не тільки

канадських представників уряду та бізнесу, але й представників з інших країн

світу.

Можливості ТМ:

Налагодити нові бізнес-контакти в перспективі подальшої співпраці та

експорту безпосередньо;

Ознайомитися з ринком зсередини;

Дізнатися про особливості ринку та його потенціал;

Отримати аналітичні дані ринку;

Зрозуміти, які шляхи використовувати для виходу на ринок та як на ньому

презентувати свою компанію;

Представити свої продукти на виставці інновацій в рамках Ukraine House

Toronto. 

Міжнародний консультант:

В рамках підготовки ТМ до Канади Офіс з просування експорту залучає

міжнародного консультанта, який підготує індивідуальні B2B зустрічі з

потенційними замовниками окремо для кожної української компанії згідно з її

профайлом, а також організує візити до канадських компаній для обміну досвідом.

https://preview.mailerlite.com/p8g2w0?bulk_email_rid=37&bpmtrackid=5&bpmreplica=0&contactId=b8a8e82b-ce4d-46dc-8fcf-767b7de0f844&bulkEmailRecipientId=007ee9ac-1d83-4e6d-ae55-a99d1f522957
http://bit.ly/GoIsrael2019live


Витрати на міжнародного консультанта покриваються Офісом.

Проект програми підготовки та проведення торговельної місії:

11-24 квітня 2019 – реєстрація компаній на участь у торговій місії;

20-26 квітня 2019 – збір додаткових необхідних документів (скан копії), які

підтверджують відповідність компаній до критеріїв;

2-3 травня 2019- розгляд документів на відповідність критеріям, оцінка

отриманих реєстраційних форм іноземним консультантом, формування

списку потенційних учасників;

06-10 травня 2019 – індивідуальні співбесіди з українськими компаніями;

13 травня 2019 – сформовано бізнес делегацію;

15 травня – 28 червня 2019 – опрацьовування B2B зустрічей для українських

компаній міжнародним консультантом;

2 липня 2019 – виліт до Канади;

3 липня 2019 – брифінг з міжнародним консультантом;

4 липня 2019 – проведення B2B зустрічей;

5 липня 2019 – відвідування канадських компаній, підприємств для обміну

досвідом.

Також для учасників ТМ буде проведено освітній захід. Дати будуть повідомлені

додатково. 

Критерії відбору:

Шановний експортере, перед заповненням реєстраційної форми просимо звернути

увагу на критерії відбору до торгової місії:

Компанія є зареєстрованим суб'єктом згідно чинного законодавства України

(ФОП, ПП, ТОВ та інші);

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

Компанія-учасник гарантує покрити логістичні витрати свого представника (-

ів) в місії (переліт, проживання, харчування) - планується самостійно;

Учасник торгової місії вільно володіє англійською мовою (або має

перекладача на весь період проведення місії);

Хороша репутація;

Наявність веб-сайту та маркетингових матеріалів англійською мовою.

Перевага надаватиметься:

Компаніям, які є малим або середнім бізнесом (до 250 працівників).

Умови участі:

Компанія має відповідати критеріям зазначеним вище;

Компанія має надавати всі необхідні документи та інформацію вчасно (згідно

з термінами, які встановлюють співробітники Офісу);

Участь у ТМ є безкоштовною. Консультант та  зали для проведення заходів

оплачуються Офісом. Учасники самостійно покривають лише витрати на

квитки, проживання, харчування;



ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Державна установа

"Офіс з просування експорту України"

вул. Грушевского 12/2, Київ
 Україна

Ви отримали даний лист, оскільки підписані на наші

оновлення

Відписатися

Компанії будуть відібрані шляхом оцінки реєстраційної форми

співробітниками Офісу і міжнародним консультантом, індивідуальних

співбесід;

Для відібраних компаній міжнародним бізнес-консультантом будуть

організовані індивідуальні B2B зустрічі, а також візити до канадських

компаній для обміну досвідом;

Робоча мова торгової місії та підготовки до неї - виключно англійська.

РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація на участь у торговій місії відбувається за посиланням, що знаходиться

нижче.

ДО ЗАВЕРШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЛИШИЛОСЯ

Реєстрація відкрита до 24 квітня 2019 р.

Кількість місць обмежена

Додаткова інформація

В разі виникнення будь-яких питань, звертайтесь до:

Вікторія Тимцясь - тел.: +380 (97) 701 66 13; email: vtymtsias@epo.org.ua

Андрій Литвин - тел.: +380 (66) 038 25 03; email: alytvyn@epo.org.ua

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgoThPsisd-F2j8dgxzNhd-PE9scBQ_OqV6RQ7UVk-BdgmLA/closedform
https://www.facebook.com/exportpromotionoffice/
https://twitter.com/EPOUkr
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/17605644/727307
mailto:vtymtsias@epo.org.ua
mailto:alytvyn@epo.org.ua

