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Конгресно-виставкові заходи
«ЕКО ФОРУМ – 2021»: «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС – ЧЕРЕЗ
ЛОКАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ»
ВИСТАВКА «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-2021»
ВИСТАВКА-ЯРМАРОК “ЕКО ЛАВКА EXPO”
14-16 вересня 2021
Місце проведення: ВЦ «Козак-Палац»
20-та МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА
«ЮВЕЛІРНИЙ СВІТ»
23-26 вересня 2021
Місце проведення: ВЦ «Козак-Палац»

Міжнародне партнерство
ДІЛОВИЙ ВІЗИТ ДО КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
12-17 вересня 2021
АГРОПРОДОВОЛЬЧА ВИСТАВКА «RIGA FOOD 2021» У ЛАТВІЇ
9 – 11 вересня 2021
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Навчання. В2В-контакти

Навчальна програма для представників туристичного та
готельного бізнесу
З 7 вересня 2021
Місце проведення: онлайн

Навчання з питань публічних закупівель
15-17 вересня 2021
Місце проведення: Запорізька ТПП, бул. Центральний, 4
Анонси наших партнерів
46-й МІЖНАРОДНИЙ ЯРМАРОК ХУТРА
16 - 19 вересня 2021
м. Касторія, Греція
МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА З ПОЛЬОВОЮ
ДЕМОНСТРАЦІЄЮ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ «АГРОЕКСПО-2021»
29 вересня – 12 жовтня 2021
м. Кропивницький
CHISINAU INVESTMENT FORUM
14-15 жовтня
м. Кишинів, Молдова

Іспанська компанія шукає
ковальської продукції

виробників

ливарної

та/або

Німецька група будівельних компаній шукає субпідрядників зі
Східної Європи
Німецьке МСП шукає виробників сталевих корпусів човнів
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Мальтійська компанія шукає постачальників натуральної
сировини для здоров’я та краси
Румунська компанія
харчових продуктів

шукає

постачальників

натуральних

Долучайтесь до формування єдиних стандартів сприяння
веденню бізнесу!
Агрокомпанії – члени Запорізької ТПП вивчають можливості
для створення кластеру

Приватне акціонерне товариство “ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС” –
партнер «Еко Форуму-2021»
ПП ВКФ «ПОЛІМЕР» запрошує відвідати стенд компанії на
виставці «ЕКО» у ВЦ «Козак-Палац»!

З 23 серпня почав діяти Закон про цифрові паспорти
ФОПам-єдинникам
законопроект

готують

Звірка даних щодо
громадянам?

плати

нові

за

правила

землю: що

треба

роботи:

знати

Платникам ПДВ: зупинення реєстрації податкової накладної в
ЄРПН
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Одноразове (спеціальне) добровільне декларування: що варто
знати?
До уваги платників податків!
Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операції з безоплатної
передачі товарів для проведення рекламних заходів?

Шановні партнери!
Дякуємо, що переглянули наш дайджест! Новина вашої компанії,
комерційна пропозиція теж може бути розміщена вже у наступних
випусках. У першу чергу і безкоштовно - для компаній – членів Палати.
Тексти новин, комерційних пропозицій та фото просимо надсилати на e-mail:
pressa@cci.zp.ua, n.ohromiy@gmail.com
додаткова інформація за тел. (050) 600-46-81, прес-центр ЗТПП
Бережіть себе та будьте здорові!
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