
Нові можливості на ринку Скандинавії
Не бачите зображення?
Відкрити лист в браузері

Проект фінансується у рамках ініціативи ЄС EU4Business та реалізується ЄБРР

Відкрито реєстрацію на участь у

ТОРГОВІЙ МІСІЇ ДО ДАНІЇ
2 - 5 березня 2020 р.

для українських виробників у секторі легкої промисловості

ЄБРР, в рамках ініціативи ЄС EU4Business, запрошують українських виробників у

секторі легкої промисловості зареєструватися на конкурсний відбір для участі у
Торговій місії до Данії, яка відбудеться 2-5 березня 2020 року у м.Горсенс та

м.Копенгаген, за підтримки Офіс з просування експорту України та Асоціації

"Укрлегпром". 

Для кого:
Місія орієнтована на виробників одягу, які працюють на давальницькій сировині та

мають досвід пошиву дитячого одягу, верхнього одягу, одягу з трикотажу,

спец.одягу та корпоративного одягу.

https://preview.mailerlite.com/l1b4k6
https://www.facebook.com/ebrdbasukraine/
https://epo.org.ua/
https://ukrlegprom.org/ua/
https://ukrlegprom.org/ua/


Мета торгової місії: створення торгових можливостей для українських

виробників для виходу та/або розширенню присутності компаній на ринку Данії

через встановлення ділових контактів з потенційними партнерами.

УМОВИ УЧАСТІ

12 компаній буде обрано до бізнес-делегації шляхом конкурсного відбору.

Учасники місії отримають:

Індивідуально організовані бізнес-зустрічі з потенційними партнерами
в двох містах Данії, заплановані іноземним консультантом;

Промоцію послуг компанії на ринку Данії;

Вивчення трендів та аналіз торгових можливостей на таргетованому ринку.

Вищезазначені послуги фінансується ЄС у рамках ініціативи EU4Business та

організовуються ЄБРР. У конкурсному відборі можуть взяти участь лише
компанії, які відповідають наступним критеріям:

Компанія є малим або середнім бізнесом - максимум 250 офіційно
зареєстрованих співробітників;

Компанія є зареєстрованим суб'єктом (приватний підприємець або юридична

особа) згідно чинного законодавства України;

Мінімум 51% акцій компанії належать громадянам України (згідно

Статуту);

Компанія має виробничі потужності;

Компанія готова відшивати одяг під датською приватною маркою.

Наявність веб-сайту англійською мовою.

Мінімум один учасник місії від компанії вільно володіє англійською мовою;

Компанія має хорошу бізнес репутацію.

Компанія раніше не приймала участь в місіях проекту, або приймала лише

один раз.

Учасники проекту самостійно покривають витрати на квитки, проживання,

харчування, індивідуальні витрати. Орієнтовна вартість обов'язкових логістичних

витрат (перельоти по програмі та проживання) складатиме 800 євро. 

Як подати заявку на участь в проекті?

Крок 1: Заповнити форму учасника проекту. 

Анкета складається зі 105 виробничих, маркетингових, та експортних питань. Перш

ніж заповнювати анкету онлайн, рекомендуємо переглянути питання і підготувати



відповіді.

Крок 2: Надіслати скан копії документів та фото які підтверджують відповідність

критеріям проекту на електронну пошту nkarpachova@fsr.org.ua, а саме:  

Статут та/або реєстраційний сертифікат, який демонструє кінцевого

бенефіціара/бенефіціарів компанії.  Для ФОП – копію реєстрації.

Фінансову звітність за останній рік/квартал, видану ДФС України де зазначено

середню кількість працівників, або затвердженій звіт з праці що вказує

кількість працівників компанії. Для ФОП – останню декларацію.

Фото, які підтвердять наявність виробничих потужностей, а саме:

                   - 4-6 фотографії швейного цеху та обладнання 

                   - 1 фото приміщення, де зберігається готова продукція 

                   - 1 фото складського приміщення для витратних матеріалів 

                   - 2 фото будівлі, в якій розташоване виробництво

                   - 1 фото зони, куди привозять тканину і розвантажують фуру

                   - 3-5 фото зразків готової продукції.

Англомовний логотип компанії.

Увага! Заявки на участь приймаються до 18:00, 20 листопада. 

Крок 3: Пройти співбесіду з організаторами проекту та бізнес консультантом

англійською мовою. 

Після детального вивчення Вашої заявки на участь в проекті, організатори

надішлють Вам запрошення на співбесіду. 

Орієнтовна програма підготовки та проведення
торгової місії:

29 жовтня - 20 листопада 2019 – Збір заявок на конкурсний відбір в бізнес-

делегацію торгової місії до Данії.

27 листопада – 2 грудня 2019 - Індивідуальні співбесіди  з потенційними

учасниками місії.

9 грудня 2019 – Фінальна бізнес делегація України складена.

16 грудня 2019 - 24 лютого 2020 – Формування програми місії та розкладу

В2В зустрічей. 

В кінці січня 2020 - В Києві, буде проведено пре-брифінг та практикум з

ведення В2В для учасників проекту. 

2 березня 2020 – Виліт в Горсенс.

3-5 березня 2019 – Робота по програмі в Данії.

mailto:nkarpachova@fsr.org.ua


ЗАПОВНИТИ ФОРМУ УЧАСНИКА ПРОЕКТУ

РЕЄСТРАЦІЯ - до 20 листопада 2019 року включно.

Виникли запитання? 

Юлія Котова

Організатор торгової місії

Проект «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення

доступу до зовнішніх ринків», що фінансується в рамках ініціативи ЄС

EU4Business та реалізується ЄБРР.

jkotova@fsr.org.ua

+380635168474

Наталія Карпачова

Координатор проекту

Проект «Консолідація експортного потенціалу МСБ та спрощення

доступу до зовнішніх ринків», що фінансується в рамках ініціативи ЄС

EU4Business та реалізується ЄБРР.

nkarpachova@fsr.org.ua 

ДО КІНЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЛИШИЛОСЬ

DAYS HOURS MINUTES SECONDS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDeA2ZIqRqKuv-hCgWSVIUEBvRvRdTUsqaeRD_pcbV7B_0iA/viewform
mailto:ionikienko@epo.org.ua
mailto:nkarpachova@fsr.org.ua


Дізнатися більше про і можливості для МСБ в рамках Проекту

http://m.me/export4sme

Ви отримали даний лист, оскільки підписані на наші оновлення

Відписатися

http://m.me/export4sme
http://m.me/export4sme
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/20647632/727307

