Американська комерційна служба:
світ відкритий для Вашого бізнесу

Дозвольте Американській комерційній службі
приєднати Вас до світу можливостей!

Американська комерційна служба – це
Агентство уряду США зі сприяння експорту

Місія служби:
 сприяти експорту товарів і послуг з США, зокрема, малих і
середніх підприємств;
 представляти бізнес-інтереси США на міжнародному рівні;
 допомагати американським компаніям у пошуку кваліфікованих
міжнародних партнерів;

Ми встановлюємо зв'язки між американськими
компаніями та покупцями по всьому світі

Охват:
 У США наші офіси розташовані у майже кожному штаті, а
загалом у країні більше 100 офісів;
 Більше 80 офісів по всьому світі;
 Наші закордонні комерційні спеціалісти знаходяться у
посольствах та консульствах США.

Ми встановлюємо зв'язки між американськими
експортерами та українськими імпортерами через
низку послуг


Знаходимо та перевіряємо надійних партнерів в Україні



Збираємо групи потенційних покупців з України та супроводжуємо на
виставки у США



Проводимо попередню перевірку потенційних українських партнерів



Допомагаємо американським компаніям розібратися у експортному
процесі



Проводимо маркетингові дослідження
для американських компаній



Організовуємо рекламні заходи в Україні
для компаній з США та їх дистриб'юторів

Photo source: http://www.vlesu.ru/top/partners/

Комерційна служба працює в Києві з 1993 року
та є частиною посольства США в Україні

В офісі працює два американських радника та шість
українських комерційних спеціалістів

Джеймс Ліндлі
Старший комерційний радник

Мішель Сміт
Комерційний радник



Для стимулювання експорту в стратегічних областях, наші комерційні
фахівці мають досвід та контакти у відповідних секторах.



На додаток до стимулювання експорту комерційна служба також:
•

Підтримує американські компанії у державних тендерах в Україні

•

Допомагає американським компаніям, що працюють в Україні, у
вирішенні ділових суперечок

•

Просуває США як місце для прямих іноземних інвестицій

Пріоритети на 2017 р. включають оборону та
медицину (як то медичне обладнання та ліки)
Олена Стефанська, Ст. комерційний
спеціаліст
Тел.: 380 (44) 521-5387
• Оборона
• Охорона здоров'я
• Екологічні технології
• Подорож та туризм
• Морські технології

Зустріньте американських постачальників на цих виставках в США та
Україні


Виставка з питань поводження з відходами WasteExpo, 9-11 травня,
2017, Новий Орлеан, США



Виставка з водопостачання та водоочищення Weftec, 2-4 жовтня 2017,
Чикаго, Іллінойс, США



Стоматологічна виставка Greater New York Dental Meeting, 26-29
листопада 2017, Нью Йорк, США

Наші пріоритети також включають енергетику
(нафта, газ), обладнання для лісового
господарства та деревообробки
Мирослава Мирцало, комерційний
спеціаліст
Тел.: 380 (44) 521-5409
• Енергетика
• Лісове госп-во та деревообробка
• Хімічні продукти
• Промислові матеріали

Зустріньте американських постачальників на цих виставках в США та
Україні


Виставка-конференція є морського буріння Offshore Technology
Conference, 1-4 травня 2017, Х'юстон, США.



Виставка з сонячної енергетики Solar Power International,10-13 вересня
2017, Лас Вегас, США.



Виставка з питань нафти та газу LAGCOE, 24-26 жовтня, 2017, Лафаєт,
Луїзіана, США

Наші пріоритети також включають сільське
господарство, харчову промисловість і
пакувальне обладнання
Ірина Трубнікова, комерційний спеціаліст
Тел.: 380 (44) 521-5244
• Сільське господарство
• Їжа та напої (вкл. харчову промисловість і
пакувальне обладнання)
• Тканини та одяг
• Товари широкого вжитку

Зустріньте американських постачальників на цих виставках в США та
Україні


Міжнародна виставка з харчової переробки та пакування PROCESS
EXPO, 9-22 вересня 2017, Чикаго, Іллінойс, США



Виставка Агро Комплекс, 30 жовтня – 2 листопада 2017, Київ, Україна



Виставка сільськогосподарської техніки та обладнання Agritechnica
2017, 12-18 листопада 2017, Ганновер, Німеччина

Наші пріоритети також включають франчайзинг,
обладнання для безпеки та охорони
Анатолій Сахно, комерційний спеціаліст
Тел.: 380 (44) 521-5405
• Франчайзинг
• Безпека та охорона
• Логістика
• Авіаційно-космічний сектор
• Автомобільний сектор
Зустріньте американських постачальників на цих виставках в США та
Україні


Міжнародна виставка франчайзингу IFE, 14-17 червня 2017, Нью Йорк,
США



ASIS, виставка з безпеки 2017, 16-19 вересня, Даллас, Техас, США



Американський павільйон на BEZPEKA 2017, 17-20 жовтня, Київ,
Україна

Наші пріоритети також включають міжнародну
освіту, інформаційні та комунікаційні технології
Юлія Мироненко, комерційний спеціаліст
Тел.: 380 (44) 521-5640
• Освіта
• Інформаційні та комунікаційні технології
• Фінансові послуги
• Медіа та розваги
• Різне (Мистецтво, побутова електроніка)
Зустріньте американських постачальників на цих виставках в США та
Україні


NAFSA Асоціація Міжнародних Освітян, 28 травня – 2 червня 2017, Лос
Анджелес, США



Smart City Expo, 14-16 листопада 2017, Барселона, Іспанія



Виставка побутової техніки, 4-7 січня 2018, Лас Вегас, США

Наші пріоритети також включають
будівництво
Оксана Галух, Комерційний асистент
Тел.: + 380 (44) 521 5622
• Будівництво
• Бізнес послуги
• Асоціації, неприбуткові організації

Зустріньте американських постачальників на цих виставках в США та
Україні


Виставка з будівництва World of Concrete, 23-26 січня 2018, Лас Вегас,
Невада



Виставка з будівництва та будівельної техніки ConExpo, 10-14 березня
2020, Лас Вегас, Невада

Приклад: Комерційна служба допомагла американській
освітній фірмі знайти партнера в Україні
Американська компанія: DynEd - компанія, яка продає онлайн
курси англійської мови з навчанням вчителів
Українська компанія: DEC Education
• У 2015 і 2016 роках, Комерційна служба провела пошук
партнерів та провела захід з метою встановлення контактів
("Золотий ключ"), а також промо-акцію для DynEd
Результат: Після проведення цих заходів, DynEd вибрав освітню
компанію DEC, що базується в Києві, своїм партнером в Україні на
десять років.
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Приклад: Американська деревообробна компанія
відкрила виставковий зал і сервісний центр в Україні
Американська компанія: Wood-Mizer
- американський виробник
деревообробного обладнання
Українська компанія: Мост-Україна
•

2012 - Мост-Україна брала участь торгової делегації на міжнародній
виставці деревообробного обладнання в Атланті і познайомилась там зі
своїм майбутнім партнером. Комерційна служба організувала поїздку
Мост-Україна до штаб-квартири компанії Wood-Mizer; Wood-Mizer і
Мост-Україна підписали дистриб'юторську угоду

•

2013 - Комерційна служба провела рекламний захід для Wood-Mizer /
Мост-Україна в Києві для залучення потенційних клієнтів і субдистриб'юторів

Результат: Мост-Україна відкрила найбільший і найсучасніший
виставковий зал і центр підтримки клієнтів в Україні

Приклад: Стальмед стає постачальником кровоспинного
засобу QuikClot® для рятувального лікування ран
Американська компанія: Z-Medica - виробник
кровоспинного засобу QuikClot®
Українська компанія: Стальмед - український
дистриб'ютор продукції медичного призначення
У червні 2014 року український дистриб'ютор продукції медичного призначення
Стальмед, з огляду на життєву потребу України в кровоспинних засобах,
звернувся за допомогою до Комерційної Служби з проханням познайомити з
компанією Z-Medica. У результаті в серпні 2014 року Стальмед підписав
дистриб'юторську угоду з Z-Medica про імпорт кровоспинних засобів QuikClot в
Україну.
У лютому 2015 року Комерційна Служба допомогла Стальмед та Z-Medica
представити інформацію про QuikClot® Міністерству оборони України (МОУ) і
підтримала прохання української компанії взяти участь у майбутніх тендерах
МОУ.
Результат: У травні 2015 року Стальмед виграв тендер МОУ на постачання
40 000 одиниць продукції QuikClot®.

Приклад: Сільськогосподарська компанія с Огайо
розширила бренд та продажі вживаного
сільськогосподарського обладнання

Американська компанія: Randall Brothers – великий
американський продавець вживаної сільгосптехніки
Українська компанія: Українські фермери та дилери вживаних
машин
• У 2015 і 2016 роках, Комерційна служба організувала участь
компанії Randall Brothers у виставці ІнтерАГРО в Києві, на якій
близько 14,000 відвідувачів щороку
Результат: Randall Brothers відразу ж продав сільгосптехніку
українським споживачам з Києва та Одеської області

Приклад: Спільні випробування
американського виробника
органічних стимуляторів росту рослин
та українських науковців

Американська компанія: SoilBiotics and ArgusBiotix
Українські науковці: Полтавська Аграрна Академія
• Полтавська Аграрна Академія спільно з ексклюзивним дистриб'ютором
SoilBiotics в Україні ArgusBiotix проводили чотирирічні наукові
дослідження та польові випробування про переваги органічних
стимуляторів росту рослин виробництва компанії SoilBiotics.
Результат: Інноваційна американська продукція, протестована
українськими науковцями, дозволить українським фермерами збільшити
врожайність в України.

Компанія Донатор Агро
стала офіційним дилером
T-L Irrigation в Україні

Американська компанія: T-L Irrigation - виробник систем зрошення
Українська компанія: Донатор Агро - український дистриб'ютор техніки
та обладнання для зрошення
•

У лютому 2016 року український дистриб'ютор техніки та обладнання
для зрошення Донатор Агро звернувся до Комерційної Служби з
проханням рекомендувати американських виробників систем
зрошення для сільського господарства, які ще не були представлені в
Україні. Американська Комерційна Служба визначила американські
компанії у відповідності до критеріїв, у тому числі T-L Irrigation, і
познайомила керівний склад української та американської компаній.

Результат: В серпні 2016 Донатор Агро підписав дистриб'юторську угоду
з T-L Irrigation.

Семінар «Відкрийте нові
бізнес-можливості в Києві –
найбільшому споживчому
ринку в Східній Європі»
проведено в Нью Йорку
Представник уряду США: Корпорація приватних закордонних інвестицій
Представники уряду України: Київське Інвестиційне Агентство та
Генеральне консульство України в Нью-Йорку
У червні 2015 року Комерційна Служба Посольства США спільно з Київським
Інвестиційний Агентством та Генеральним консульством України в Нью-Йорку
провела семінар на тему «Відкрийте нові бізнес-можливості в Києві – найбільшому
споживчому ринку в Східній Європі». Метою даного заходу було збільшення
поінформованості серед американської аудиторії щодо бізнес можливостей в
Україні та залучення американських франчайзингових компаній на ринок столиці
країни. Також представник Корпорації приватних закордонних інвестицій зробив
детальний огляд наявних механізмів фінансування для франчайзингових компаній
в Україні.

Результат: Даний захід дозволив спростувати міфи щодо ринку України
в очах американських франчайзерів та обговорити перспективні ніші для
виходу на український ринок.

За більш детальною інформацією звертайтесь
до нашої сторінки в інтернеті або до нашого
комерційного асистента
http://www.export.gov/ukraine/
Оксана Галух
Комерційний Асистент
Американська Комерційна Служба,
Посольство США в Україні
+380-44-521-5622
Oksana.Galukh@trade.gov
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