
Нові можливості на ринку Туреччини Не бачите зображення?
Відкрити лист в браузері

Торгову місію до Туреччини організовує ЄБРР, в рамках ініціативи ЄС EU4Business, за

інформаційної підтримки Офісу з просування експорту України.

ОСТАННІ ДНІ РЕЄСТРАЦІЇ У
ТОРГОВУ МІСІЮ ДО ТУРЕЧЧИНИ
для українських виробників агро та харчових продуктів 

10 - 12 лютого 2020 р. I  м. Стамбул

Участь у торговій місії – це ваша реальна можливість зробити перші кроки чи

розширити вашу присутність на ринку Туреччини вже наступного року!

ЧОМУ ТУРЕЧЧИНА?

Підвищення цін на продукти харчування у Туреччині, зумовлене інфляцією 2016 -

2018 роках, знецінення турецької ліри змусило турецький Уряд до пошуку

дешевших альтернативних джерел продуктів харчування з географічно

найближчих ринків, одним з яких є ринок України.

Найбільшим попитом на ринку Туреччини, згідно з аналітичними

дослідженнями,  користуватимуться виробники наступних продуктів:

олії та рослинних жирів

молочних продуктів та вершкового масла

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f773576336630


Я ХОЧУ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ

РЕЄСТРАЦІЯ - до 27 листопада 2019 року включно.

яєць

кондвиробів

круп

фруктів та горіхів

м'яса

та багатьох інших якісних українських харчових продуктів!

Докладніше про це – у огляді ринку Туреччини>>

ВІДКРИТИ ОГЛЯД РИНКУ
ТУРЕЧЧИНИ
(агро та продукти харчування)

УМОВИ УЧАСТІ

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

Обрані 10 компаній отримають:

Індивідуально організовані бізнес-зустрічі з потенційними турецькими
партнерами, сплановані турецькою консалтинговою компанією Expatia

(www.expatia.net), команда якої професійно займається виведенням

іноземних компаній на ринок Туреччини;  
Вивчення та аналіз торгових можливостей Туреччини на місці через візити

на турецькі підприємства та отримання практичних рекомендацій щодо

виходу на місцевий ринок;

Денний тренінг з підготовки та проведення В2В зустрічей, норм

міжнародного протоколу і т.і.

Вищезазначені послуги фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business та

організовуються ЄБРР.

Учасники самостійно покривають витрати на квитки, проживання, харчування.

Орієнтовна вартість логістичних витрат на 1 людину - від 1000 євро (переліт,

проживання, базове харчування). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL2tFF3ll73AD8gPK_WdaYEvCqKqnNAbnfXOUTwOa0INKXHw/viewform
https://drive.google.com/open?id=10nIzgzFVy6hJ2rvtAQcDHQYYK2_B1w_7
https://drive.google.com/open?id=10nIzgzFVy6hJ2rvtAQcDHQYYK2_B1w_7


Перш ніж заповнювати заявку, переконайтесь, що
Ваша компанія відповідає

ОБОВ'ЯЗКОВИМ КРИТЕРІЯМ ВІДБОРУ:

Компанія є малим або середнім бізнесом - від 10 до 250 офіційно

зареєстрованих співробітників;

Компанія є зареєстрованим суб'єктом (приватний підприємець або юридична

особа) згідно чинного законодавства України;

Мінімум  51% акцій компанії належать громадянам України (згідно

Статуту);

Веб-сайт компанії англійською мовою;
Мінімум один учасник місії від компанії вільно володіє англійською мовою;

Хороша ділова репутація компанії.

Виникли запитання? 

Ірина Онікієнко

Організатор та керівник торгової місії

Проект «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення

доступу до зовнішніх ринків», що фінансується в рамках ініціативи ЄС

EU4Business та реалізується ЄБРР.

ionikienko@fsr.org.ua

ДО КІНЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЛИШИЛОСЬ

mailto:ionikienko@epo.org.ua


Дізнатися більше про і можливості для МСБ в рамках
Проекту

DAYS HOURS MINUTES SECONDS

http://m.me/export4sme

Ви отримали даний лист, оскільки підписані на наші оновлення

Відписатися

http://m.me/export4sme
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/21155238/727307

