
Дорогі друзі, Івано-Франківська торгово-промислова палата 

запрошує приєднатись до делегацій та відвідати наступні виставки 

у Польщі 

 

 

BIOEXPO - Лідируючі виробники і дистриб’ютори, покупці, 

власники спеціалізованих магазинів й не тільки. Варшавський 

ярмарок BIOEXPO - це нова подія в Польщі та Центральній і 

Східній Європі. 

Дата події : 11-13 жовтня 2019 

 

Warsaw Motor Show – це найбільша автомобільна виставка 

в Польщі та одна з найбільших в Європі. Як і кожного року, 

на Ptak Warsaw Expo буде безліч розваг, красивих 

автомобілів та відомих людей, пов’язаних із автомобільною 

промисловістю. Наприклад, цього року на виставці буде 

присутній Бен Коллінс, британсткий автогонщик. 

 

Паралельно діятиме виставка  Automotive Parts Expo – 

виставка автомобільних запчастин. Ця виставка є одним з 

головних контактних пунктів для виробників автомобілів та 

дистриб'юторів запчастин, ремонтних майстерень, які 

шукають нову продукцію, послуги або ділових партнерів. 

Дати виставок: 25.10.2019-27.10.2019 

 

Fast Textile - міжнародна виставка текстильних виробів, яка 

була створена у відповідь на попит ринку та заходів, 

присвячених цій темі, і швидко стала найбільшою подією 

такого типу в Центральній Європі. 

Ярмарок - це майданчик для творчих презентацій та стимул 

для підготовки цікавої, детальної пропозиції, збагаченої 

зразками та готовими виробами. 

Це прекрасна можливість отримати прямі контакти з потенційними клієнтами та 

партнерами, запускати та просувати нові продукти та послуги. 

Дата події : 20-22 листопада 2019 

 

Тел. +380 342 52 34 75 або +380 67 344 78 67 / e-mail: oliahutsuliak@cci.if.ua, y.folush@cci.if.ua 
 



 

До уваги професіоналів будівельної сфери 

Найбільший в Канаді проект з будівництва, дизайну та конструкцій! 

Івано-Франківська торгово-промислова палата запрошує 

приєднатися до бізнес-делегації та відвідати будівельну виставку в 

Канаді! 
 

 

‼Дата події: 4-6 грудня 2019 року‼ 
 

«Construct Canada» пропонує найновіші продукти, технології, кращі практики 

застосування для проектування, будівництва, експлуатації, модернізації та 

реконструкції всіх типів будівель. 

 

The Buildings Show - незабутнє враження для кожного відвідувача, так як це найбільша 

подія Північної Америки щодо будівельних послуг, навчального програмування та 

професійних мереж будівельної галузі. 

 

 

 

На виставці будуть представлені наступні сфери: 
 

☑Будівництво та Конструкція  ☑Архітектура  ☑Будівельна техніка 

☑Реконструкція та відновлення будівель 

 

 

☎За детальнішою інформацією звертайтеся: 

Тел. +380 342 52 34 75 або +380 67 344 78 67 

e-mail: oliahutsuliak@cci.if.ua, y.folush@cci.if.ua 

 



Запрошуємо Вас взяти участь у 12 Енергетичному конгресі EIF 

(Energy is Future), який проходитиме з 6 по 8 листопада 2019 року в м. 

Анкара, Туреччина  

 

Конгрес став найбільшою подією в Туреччині на тематику ефективності та 

споживання енергоресурсів 

►EIF конгрес об'єднав провідних фахівців національного та закордонних рівнів, 

міністрів закордонних справ, іноземних інвесторів та бізнес на міжнародній 

платформі. 

 

►Міністри енергетики Саудівської Аравії, Іраку, Сполучених Штатів Америки, країн 

Африки та декількох університетів візьмуть участь у відкритих виступах та 

церемоніях разом зі своїми делегаціями. 

Основна тематика конгресу: 

 Видобуток нафти та газу   Генерація електроенергії   Альтернативна енергетика    

 Вугілля   Енергозбереження   Розподіл енергії   Енергопостачання 

 Відновлювана енергетика 

 

 

☎ За детальнішою інформацією звертайтеся: 

Тел. +380 342 52 34 75 або +380 67 344 78 67 

e-mail: oliahutsuliak@cci.if.ua, y.folush@cci.if.ua 


