06.04.2021
ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ: "МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В ЄС: ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ"
8 квітня 2021
Місце проведення: онлайн
ТУРИСТИЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНА-ГАМБІЯ
8 квітня 2021
Місце проведення: онлайн

ОНЛАЙН-СЕМІНАР З ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
27 квітня 2021
Місце проведення: онлайн. Конт. тел. (050) 484-11-97
Конгресно-виставкові заходи

ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
18 - 20 травня 2021
Місце проведення:
виставковий центр «Козак-Палац», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-Б
ГАННОВЕРСЬКИЙ ЯРМАРОК - 2021: ОНЛАЙН
12 – 16 квітня 2021
ВІРТУАЛЬНА ДІЛОВА ПОЇЗДКА ДО САКСОНІЇ
27 – 29 квітня 2021
ПРОДОВОЛЬЧА ВИСТАВКА «RIGA FOOD 2021»: НАЦІОНАЛЬНИЙ
СТЕНД УКРАЇНИ
9 – 11 вересня 2021
______________________________________________________________________________________________
https://www.facebook.com/zpalata

Словацькому виробнику вагів для автомобільного сектору
потрібні постачальники цинкового сплаву
Китайська компанія шукає європейських виробників добрив
Бельгійська компанія шукає
продукції з пінопласту EVA

промислового

виробника

Німецька компанія шукає виробника металевих фільтруючих
елементів
Інформація щодо оголошення Сербією тендеру на будівництво
частини шляху автомагістралі “Миру” (Ніш-Мердари
Приштина)

Компанія «РОЛЛ ГРАНД» пропонує комплектуючі для різних
типів воріт
ПМВКП «АССОЛЬ» вдосконалює технічні характеристики
важкої техніки

Рекламно-інформаційна підтримка Вашої компанії

______________________________________________________________________________________________
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Замовляйте експертні послуги
промисловій палаті онлайн

у

Запорізькій

торгово-

Запорізька торгово-промислова палата та UKRAINEINVEST
об’єднують зусилля для розвитку бізнесу
Експортна стратегія України: опитування від Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Відбувся практикум для учасників Клубу якості
Керівники компаній - членів Запорізької ТПП взяли участь в
онлайн-зустрічі з представником ТПП України в Латвії

Електронний паспорт - офіційний документ: Закон прийнято
Закон щодо запобігання тиску на бізнес запрацює з 27 квітня
Набув чинності Закон про Бюро економічної безпеки України

Платник єдиного податку 2-ї групи здійснює діяльність не за
місцем податкової адреси. Яку ставку застосувати?
Де на офіційному вебпорталі ДПС можна ознайомитися з
реєстром неприбуткових установ та організацій?
Чи потрібно при продажу основних засобів застосовувати РРО?
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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