УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО СЕКТОРА
НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

СЕМІНАР «ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ДОРОБКА ЧЕРЕШНІ»
ОПИС ПРОЕКТУ:

Проект Міжнародного Торгового Центру (ІТС) допомагає малим і
середнім виробникам та переробникам свіжих овочів і фруктів
підвищити конкурентоспроможність, інтегруватися в національні та
глобальні ланцюжки створення вартості, відкрити доступ до нових
ринків з фокусом на ринки ЄС.
З 2016 р. Проект працює в Херсонській, Миколаївській, Одеській
областях, у 2019 р. його географія розширилась на Запорізьку,
Дніпропетровську та Вінницьку області.
Проект передбачає навчання представників малих і середніх
підприємств виробництву товарів із урахуванням вимог цільових
ринків, підвищення компетенції організацій із підтримки бізнесу для
надання підприємцям ширшого кола якісних послуг, а також
сприяння пілотним МСП у їх бажанні вийти на цільові ринки.
Проект фінансується Урядом Швеції в Україні та реалізується ІТС у
тісній співпраці з національними партнерами проекту.
http://tradeproject.com.ua

МЕТА СЕМІНАРУ:

Ознайомити українських виробників та експортерів черешні з
системою міжнародних правил і принципів її післязбиральної
доробки, транспортування, складування, навантаження та
розвантаження; допомогти виробникам підвищити кваліфікацію і
сформувати у них розуміння відповідальності за забезпечення
виробництва свіжої продукції належної експортної якості.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: СЕРЕДА, 11 ВЕРЕСНЯ 2019 р.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ м. МЕЛІТОПОЛЯ
(Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чернишевського, 26)
СПІКЕР:

ХАРМ ФЕРПААЛЕН, міжнародний консультант проекту ІТС

ОРГАНІЗАТОРИ:

ПРОЕКТ ІТС, ЗАПОРІЗЬКА ТПП

РЕЄСТРАЦІЯ:

https://forms.gle/Srhjs9UkyiKK5wU78

Офіс Проекту в Україні



м. Херсон 

тел.: +38 (050) 9577786



itcukraine@intracen.org

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
СЕРЕДА  11 ВЕРЕСНЯ
09:40 – 10:00 Реєстрація учасників
10:00 – 10:05 Вітальне слово
Ірина Рудакова, перший заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Мелітопольської міської рада
Андрій Куц, віце-президент Запорізької ТПП
10:05 – 10:15 Презентація Проекту ІТС «Сприяння виходу малих і середніх підприємств
плодоовочевого сектору на зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки
доданої вартості»
10:15 – 12:00 Блок 1. Транспорт і логістика






Рішення для збереження свіжості продукції зі світової практики
Основні етапи післязбиральної доробки
Транспортна логістика
Особливості перевезення товарів автомобільним транспортом
Перевезення товарів водним та авіатранспортом

12:00 – 12:15 Перерва на каву
12:15 – 14:00 Блок 2. Управління холодовим ланцюгом








Особливості збирання черешень
Попереднє охолодження та гідрокулінг
Збереження свіжості продукції під час транспортування та зберігання
Подовження термінів зберігання
Контроль з боку покупця
Робота над зменшенням кількості рекламацій
Позитивна репутація і стосунки з клієнтами

14:00 – 14:45 Перерва на обід
14:45 – 16:15 Блок 3. Пакування та маркування







Захист товару від псування та пошкоджень при транспортуванні,
складуванні, навантаженні та розвантаженні
Інформаційна функція упаковки
Створення раціональних одиниць товару для продажу
Діалог зі споживачем – використання упаковки в рекламних цілях
Первинна, вторинна і третинна (транспортна) упаковка
Розміри упакування

16:15 – 17:55 Блок 4. Сертифікація і документація







Види документів при міжнародних поставках
Законодавче регулювання експортних операцій
Простежуваність продукції
Підтвердження якості і безпечності продукції
Сертифікація товарів
Сертифікація органічного виробництва та обігу органічної продукції

17:55 – 18:00 Підведення підсумків

