
Шановні колеги!  

 

Центр міжнародної ділової співпраці ТПП України пропонує українським компаніям приєднатись 
до програми Hosted Buyers та стати відвідувачем виставок в Туреччини. 

Ініціатор пропозиції – Торгівельна місія Генерального консульства Турецької республіки в 
Україні 

В рамках програми турецька сторона забезпечує для одного учасника від компанії: 

Візит – 4 дні, а саме 

1 день – прибуття до Туреччини, поселення в готелі; 

2 день – проведення двосторонніх зустрічей з турецькими підприємствами; 

3 день – відвідування виставки/виробничих підприємств; 

4 день – повернення до України. 

Витрати на дорогу (переліт Україна – Туреччина - Україна) сплачує український учасник 
самостійно 

 

Програма розрахована на наступні виставкові заходи: 

№ Подія Дата події Дата візиту Подання 

 анкети до 

1 Cbme turkey 

38 Міжнародна виставка дитячих  товарів для мам  

www.cbmeturkey.com 

08-11.01.2020 

Стамбул 

07-10.01.2020 20.12.2019 

2 ANFAS HOTEL EGUIPMENT  

Виставка обладнання для готелів  

www.anfashotelegupment.com 

 

ANFAS FOOD PRODUCT 

харчова продукція 

www.anfasfoodproduct.com 

15-18.01.2020 

Анталія 

14-17.01.2020 24.12.2019 

3 LEATHER&MORE 

Виставка шкіри та шкіряних виробів 

https://leatherandmore.izfas.com.tr/index.php/en/ 

21-23.01.2020 

Ізмір 

20-23.01.2020 26.12.2019 

 

4 

Cnr imob 

16–та міжнародна виставка меблів  

21-26.01.2020  

Стамбул 

20-23.01.2020 26.12.2019 

 

Для участі в Програмі необхідно заповнити анкету (додається, всі поля обов’язкові)  
та надіслати на адресу  sme58@ukr.net 

Рішення щодо участі українських представників підприємства та покриттю витрат  
по перебуванню в Туреччині приймає турецька сторона. 

ВАЖЛИВО: 

- До участі у Програмі запрошується один представник від підприємства (бажано із 
знанням англійської або німецької мов) уповноважених ухвалювати рішення щодо 
операцій  із закупівлі товарів; 

- Від підприємства передбачена участь тільки одного представника; 

- Заміна представника, вказаного в анкеті, не допускається. 

http://www.cbmeturkey.com/
http://www.anfashotelegupment.com/
http://www.anfasfoodproduct.com/
https://leatherandmore.izfas.com.tr/index.php/en/
mailto:sme58@ukr.net


- Після подання анкети, відмова від участі не допускається, сплачена вартість пакету не 
повертається.   

 

Організаційний внесок  - 60 доларів США. 

Контактна особа 

Малахівська Станіслава   

067 232-92-20  

 

 

До відома: 

Авіа квиток Київ – Стамбул – Київ від 325 доларів США 

Авіа квиток Київ – Ізмір – Київ від 220 доларів США 

Авіа квиток Київ – Анталія – Київ від 320 доларів США 

 


