
 

Сьома сесії Ярмарку китайських інвестицій за кордоном  

 

 

Інформуємо промисловців і 

підприємців району , що з 22 до 23 

жовтня 2015 року Торгово-промислова 

палата України з Посольством України в 

Китайській Народній Республіці 

організовує Колективний стенд 

українських компаній (72 кв.м.) на 

Сьомій сесії Ярмарку китайських 

інвестицій за кордоном (надалі - 

Ярмарок), який буде проведено за 

підтримки Комітету з розвитку і

реформ КНР в Виставковому центрі м. Пекін (Китай). 

 Ярмарок є головною подією інвестицій Китаю за кордон і проходить під девізом 

«Нові реалії, нові можливості». В його рамках організовуються виставки, інвестиційні 

форуми, презентації проектів, ділові переговори та зустрічі на високому рівні. 

 Партнерами Ярмарки являються Світовий банк, Світова організація торгівлі, 

Програма розвитку ООН, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Конференція ООН з 

промислового розвитку, Організація Економічного Співробітництва та розвитку, 

Асоціація сприяння розвитку світових інвестицій. 

 Даний майданчик збирає представників підприємств реального сектора економіки, 

фінансових установ, сервісних компаній, державних органів влади, міжнародних 

організацій, працівників науково-дослідних об’єднань, експертів. Ярмарок надає великі 

можливості для інвестування та налагодження партнерських зв’язків для її учасників і є 

діловим механізмом виходу китайських підприємств на світові ринки, а також сприяє 

розвитку двостороннього та багатостороннього інвестиційного співробітництва. Кожна 

сесія Ярмарку збирає представників більш ніж зі 100 країн і регіонів (на даному Ярмарку 

планується участь більше 1000 великих державних і приватних підприємств). 

 Ярмарок надає можливість учасникам протягом декількох днів провести зустрічі і 

переговори з представниками багатьох китайських і зарубіжних підприємств, вислухати 

думки експертів в області залучення інвестицій, отримати фінансування проектів, 

досягти реального інвестиційного співробітництва. 

В разі зацікавленості вітчизняних підприємств Торгово-промислова палата України 

надасть додатково необхідну інформацію. Контактна особа: Малахівська Станіслава 

Едуардівна – керівник проекту, тел. 0442791749, моб. +38 063 817 43 30, e-

mail: ems58@mail.ru. 

 

Проект Програми 7-ої сесії Ярмарку Китайських Інвестицій за кордоном 

 

Анкета учасника Сьомої сесії Ярмарку китайських інвестицій за кордоном  

 «Нові реалії, нові моливості» 

 
 

 

 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики  

( тел./факс 292-31-01) 
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