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Регіональні торгово-промислові палати 
Щодо бізнес-форуму в рамках ЕКСПО 2020 

 

Торгово-промислова палата України засвідчує свою повагу регіональним торгово-

промисловим палатам та повідомляє, що ТПП України у співпраці з Мінекономіки 

організовує діловий візит в ОАЕ для участі у Бізнес-форумі в рамках Національного дня 

України за програмою ЕКСПО 2020 в м. Дубай. Бізнес-місія відбудеться з 3 по 6 жовтня 2021 

року. 

Завершується формування програми заходів, які відбудуться протягом зазначеного 

періоду. Місце проведення: м. Дубай, ОАЕ. Територія Експо-2020 займає площу 438 га, 

торгові центри, логістичні об'єкти, Дубайський виставковий центр. 

Програмою візиту буде передбачено проведення українсько-еміратського бізнес 

форуму, участь в офіційній програмі та урочистостях з нагоди Національного дня України на 

ЕКСПО 2020, зустрічі з еміратськими компаніями та організаціями, обговорення практичних 

питань двостороннього співробітництва в торговельно-економічній сфері, проведення 

спільного засідання Ділової ради, а також відвідування стендів різних країн світу на виставці 

ЕКСПО 2020.  

Участь у бізнес-місії дозволить представникам українського бізнесу встановити прямі 

ділові контакти, налагодити взаємовигідні коопераційні зв’язки, отримати актуальну 

інформацію про ситуацію на цікавому для них ринку.   

Хто може взяти участь? 

Кількість місць обмежена. 

Запрошуємо компанії з інноваційними рішеннями, а також ті, що представляють 

напрями: IT, інновації, агро, харчова промисловість та енергетика.  

Програма форуму передбачає 3 галузеві секції: 

 Інновації в агро секторі 

 ІТ та сучасні рішення для ефективного розвитку 

 Енергетика в забезпеченні сталого розвитку 

З метою підвищення впізнаваності компанії буде підготовлено Каталог учасників 

форуму, який в друкованому вигляді буде розповсюджений серед іноземних учасників 

форуму, а також в електронному вигляді розповсюджений серед закордонних партнерів ТПП 

України. 

Як бізнесу взяти участь?  

 Ознайомитись із деталями та умовами участі (обов’язкова умова - мати 

біометричний закордонний паспорт) 

 Подати заявку англійською мовою з необхідними даними про компанію, 

інноваційний продукт, контакти від компанії тощо за посиланням: 

https://forms.gle/didNgnissJRFNLGm9  

 Пройти відбір Координаційного комітету Форуму 

 Оплатити пакет учасника 

 Взяти участь в Діловій місії  

Крайній термін  подання заявок від компаній — потенційних учасників: 15 вересня 

2021 року. 

https://forms.gle/didNgnissJRFNLGm9
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Скористайтесь можливістю представити українську продукцію в інноваційному 

форматі для потенційної аудиторії у 25 млн відвідувачів зі 180 країн світу!  

Вартість участі залежить від остаточної програми перебування делегації і буде 

повідомлено згодом. У вартість включено: 

Організація отримання візових документів 

 авіа переліт Київ-Дубай-Київ 

 внутрішні трансфери (а/п – готель- а/п., трансфери протягом робочих днів) 

 проживання 

 ділова програма 

 двосторонній бізнес форум 

 організація зустрічей з компаніями 

 участь у виставці 

 екскурсії  

 медична страховка 

 виготовлення каталогу учасників та його розповсюдження 

 відео презентація компаній на інформаційних ресурсах ТПП України, 

дипломатичних  

 

За детальною інформацією щодо умов та вартості участі звертайтеся до Дирекції 

міжнародного співробітництва ТПП України: 

Анна Любима (ast-ier@ucci.org.ua, dept.ier@gmail.com, тел.: +38 095 546 65 09) 

Андрій Голято (+380 67 662-96-56, a.v.goliato@gmail.com) 

Валерія Забашта, (т. +38 050 366 4997, zva-zed@ucci.org.ua) 

 

З огляду на наведене пропонували б розглянути можливість розповсюдити інформацію 

серед українських компаній (в сфері агро і харчової промисловості, ІТ та енергетики) в 

здійсненні ділового візиту до ОАЕ в рамках «ЕКСПО-2020» 3-6 жовтня ц.р.  

Зважаючи на обмежений період часу для формування делегації, будемо вдячні за 

можливість розглянути нашу пропозицію якнайшвидше. Це дозволить нам більш якісно 

опрацювати цільову аудиторію та забезпечити проведення ділових зустрічей під час форумів. 

 

Попередню програму ділової місії, сценарій форуму надсилаємо в додатку. 

 

 

Віце-президент                                                                             Валерій Король  

 

 

 

 

 

 
Анна Любима  +38 044 461-98-08  ast-ier@ucci.org.ua 
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