
Запрошуємо промисловців і підприємців взяти участь у роботі Восьмої сесії 

Ярмарку китайських інвестицій за кордоном  

 

 

 
 

Інформуємо промисловців і підприємців Дніпровського району, що Торгово - 

промислова палата України спільно з Посольством України в Китайській Народній 

Республіці організовує колективний стенд українських підприємств на Восьмій сесії, яка 

відбудеться 20 - 21 жовтня 2016 року у Виставковому центрі м. Пекін (Китай), за 

підтримки Комітету з розвитку та реформ КНР. 

Ярмарок є головною подією в сфері 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 є Світовий банк, Світова організація торгівлі, Програма 

розвитку ООН, Конференція ООН з торгівлі та 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 його учасників і 

є дієвим 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 світу (на даному 

Ярмарку планується участь більше 1000 великих державних і приватних підприємств). 

В рамках роботи 8-ї сесії Ярмарки китайських інвестицій за кордон відбудеться 

День України, презентація українських підприємств та інвестиційних проектів при 

підтримці посольства України в Китаї. 

Ярмарок надає можливість її учасникам протягом декількох днів провести зустрічі 

і переговори з представниками багатьох китайських і зарубіжних інвесторів, отримати 

думки експертів в області залучення інвестицій, фінансування проектів, досягти 

реального інвестиційного співробітництва. 



За додатковою інформацією пропонуємо звертатися в ТПП України до керівника 

проекту - Станіслави Едуардівни Малахівської, тел.: 067 232 92 20, 044 272 32 86,                        

е-таіl: www.ехро@uссі.оrg.uа або еms58@ukr.net 

 

Анкета учасника Восьмої сесії Ярмарку китайських інвестицій за кордоном  

 «Нові реалії, нові моливості» 
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