Шановні колеги!
Це «#Дайджест експортера» - електронний щомісячний інформаційний ресурс
для експортерів та тих, хто планує виходити на зовнішні ринки.
«#Дайджест експортера» про останні тенденції й новини іноземних ринків, події
та заходи щодо виходу на зовнішні ринки, навчання з питань експорту, пропозиції
закордонних компаній, міжнародні виставки та торговельні місії.
Розроблено командою Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА.
Будьте в курсі експортних новин!




















Україна покращила позиції у рейтингах експортерів с/г продукції 
Митне оформлення в автоматичному режимі: розпочав роботу пілотний проєкт 
Україна вже вичерпала квоту 2020 року на експорт пшениці 
ДУ “Офіс з просування експорту” створила сорсингову платформу 
У МЗС розповіли як працюватиме нова Рада експортерів та інвесторів 
Україна у світовому рейтингу експортерів агропродукції утримала найвищі
позиції 
У МЗС назвали топ-10 найбажаніших для українських експортерів країн 
Україна увійшла в топ-15 світових експортерів горілки 

Китайська компанія шукає виробників добрив з гумінової кислоти 
Голландська компанія шукає виробників кріпильних елементів 
Латвійська компанія шукає постачальників штучної шкіри та текстильних тканин 
Іспанська компанія шукає виробників ковпачків та дозаторів для косметичних
товарів 
Французька компанія шукає промислового виробника пінопластових труб високої
щільності 
Литовська компанія шукає виробників жіночого одягу та аксесуарів 
Фінська компанія шукає постачальників целюлозної вати та креп-паперу 
Польська компанія шукає виробників елементів гідравлічного обладнання 
Польська компанія
шукає постачальників елементів електромеханічного
обладнання 

Більше інформації про заходи за посиланням >>>

Офіс з просування експорту України
створив сорсингову платформу - онлайнкаталог
українських
експортерів,
що дозволяє іноземним компаніям легко
знайти
свого
бізнес-партнера
серед
зареєстрованих
українських
компаній
та встановити прямий контакт.
Щодня каталог поповнюється новими
українськими експортерами. Для іноземного
імпортера це своєрідний фільтр надійності,
адже на платформу потрапляють лише
верифіковані компанії.
Переходьте
за
посиланням,
дізнавайтесь більше та створюйте власний
профіль.
Команда Офісу з просування експорту
України презентувала аналітичний огляд
ринків для компаній агропромислового
машинобудування — це фактично перше
в Україні дослідження зовнішніх ринків для
цього сектору.
В дослідженні представлено шість
перспективних
країн
для
експорту
української продукції за обраними групами
товарів та детально описано:
 зовнішню торгівлю;
 структуру фермерських господарств;
 питання доступу до ринків.
Читайте огляд за посиланням.
Європейський
ринок
одягу
вважається
висококонкурентним,
дуже
сегментованим та потребує ретельної
підготовки.
Пропонуємо
вам
ознайомитись
з
Гайдом
щодо
пошуку
покупців
на
європейському
ринку
одягу
підготовленим
командою
Офісу
з просування експорту України.
Беріть до уваги десять порад
з пошуку покупців та будьте успішними
на європейському ринку.

Департамент регіонального розвитку
Черкаської обласної державної адміністрації
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Підписатися на
#Дайджест

