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ЗАПРОШЕННЯ НА БІЗНЕС-ЗУСТРІЧ

Шановні друзі!

З  нагоди  офіційного  візиту  Надзвичайного  і  Повноважного  Посла
Литовської  Республіки  в  Україні  Його  Високоповажності  Пана  Марюса
Януконіса  та  групи  литовських  підприємців  в  м.  Кременчук,  Виконавчий
комітет Кременчуцької міської ради, ГО «Асоціація сприяння  міжнародному
бізнесу та розвитку» (АСМБР), Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП
та  КП  «Кременчуцький  центр  міжнародних  зв’язків  та  економічного
розвитку  міста  «Кременчук  Інвест»,  за  підтримки  Департаменту
економічного  розвитку  Полтавської  ОДА  та  Полтавської  торгово-
промислової палати запрошують  Вас до участі в бізнес-зустрічі, присвяченій
питанням  співпраці  між  українським  та  литовським  бізнесом  в  секторах
машинобудування,  енергетики,  туризму,  сільського  господарства,  харчової
промисловості,  легкої  промисловості,  оптової  торгівлі  та  посередництва,
тощо.

Дата  проведення:  22 вересня 2017 року.
Місце проведення:  велика сесійна зала адмінбудівлі Кременчуцької
міської ради, м. Кременчук, площа Перемоги, 2.
Час проведення:    13-00

Литовська  бізнес-делегація  представлена  компаніями-лідерами,  а  також
фінансовими інституціями. 

Запрошуємо  Вас  скористатись  рідкісною  можливістю  налагодити
контакти та обмінятись досвідом з провідними литовськими компаніями, які
спеціально для цього відвідають м. Кременчук.

Пропонуємо Вам заповнити Реєстраційну форму, якщо Ви братимете
участь в бізнес-зустрічі.

Оскільки кількість місць обмежена, а також з метою безпеки люб’язно
просимо  Вас  надіслати  обов’язково заповнену  реєстраційну  форму  за
посиланням:  https://goo.gl/forms/67UMZ1pzRsRFiUIH3 до  20  вересня  2017
року.

Участь у бізнес-зустрічі безкоштовна. 
Учасникам  бізнес-зустрічі при собі мати візитки.

Телефони для довідок: (0536) 74-16-61,74-20-34,3-30-13,79-16-03
Ми раді отримати підтвердження щодо Вашої участі 

в Україно-Литовській  бізнес-зустрічі!

http://www.krcci.pl.ua/
https://goo.gl/forms/67UMZ1pzRsRFiUIH3
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 ПРОГРАМА БІЗНЕС-ЗУСТРІЧІ
делегації Вільнюської торгової, промислової та ремісничої палати 

з представниками малого та середнього  бізнесу м. Кременчука 
22  вересня 2017 року

Місце проведення: велика сесійна зала адмінбудівлі Кременчуцької міської ради,
                         м. Кременчук, площа Перемоги, 2.

Час Захід
Відповідальні

особи

12-30 Реєстрація
Віктор Гинькут,
Вікторія Любченко. 

13-00
13-30

Відкриття бізнес-зустрічі:
Надзвичайний  і Повноважний Посол Литовської 
Республіки в Україні Його Високоповажність Пан Марюс 
Януконіс; 
Міський голова м. Кременчук Віталій Малецький; 
Президент Вільнюської торгової, промислової та ремісничої
палати Сігітас Леонавічюс;
Президент Полтавської ТПП  Володимир Олійник.

Андрій Мельник

13-30
13-50

Представлення  литовських і українських підприємців.
Рімантас Шегжда,
Р. Амброжевічюс, 
Віктор Гинькут.

13.50
14.20

Виступ  представника  Асоціації  східно-європейського
партнерства та інвестицій 
(Інвестиційні фонди Європейського Союзу, створення нових
компаній для Українських бізнесменів та їх фінансування у
Литві і в Україні)

Юрій Родевичус  
(Асоціація східно-
європейського 
партнерства та 
інвестицій).

14-20
15-50

«Контактні столи» литовських і українських підприємців
Віктор Гинькут,
Олександр Бібік, 
Рімантас Шегжда.

15.50
16.00

Заключне слово 
Віктор Гинькут,
Олександр Бібік,
Рімантас Шегжда.

16.00
17.30

Завершення програми
Відвідування фірм, 
у разі 
зацікавленості.

Реєстрація та участь в бізнес - зустрічі  безкоштовна. 
Чекаємо на Вас!
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