SWEET TRADE: UKRAINE – MIDDLE EAST
27 березня, Дубай, Об’єднані Арабські Емірати
Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek or Dubai Chamber of Commerce & Industry, Baniyas Road, Deira
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), ініціатива EU4Business за підтримки Державної установи «Офіс з просування експорту України»
запрошують українських експортерів солодкої групи у торгову місію для виходу на ринки арабського світу.

Арабський світ – це:
-

$10 мільярдів доларів щорічного імпорту цукру, меду та кондитерських виробів;
Дуже високий рівень залежності від імпорту продуктів харчування – до 80-90%;
Ціла низка країн, які входять до найзаможніших у світі з високим рівнем доходів споживачів;
Стабільні клієнти, які готові платити високу ціну за якісну продукцію;
Логістична близькість до України;
Торговельний хаб для усього світу.

Хто чекатиме на українських експортерів?
До 50 потенційних баєрів з усього регіону:
- Великі локальні та міжнародні рітейлери: Carrefour, LuLu Group, Abu-Dhabi Coop, Al Maya Group,
Aswaaq, та багато інших!
- Дубай входить до ТОП-10 міст у світі з найбільшою кількістю готелей! Ми запросимо найкращих
імпортерів, що постачають для розвиненого сектору HORECA у регіоні.
- Імпортери та дистриб’ютори не лише з ОАЕ, але з усього регіону: Саудівської Аравії, Кувейту,
Катару, Оману, Бахрейну, Єгипту, Йорданії, та інших країн Близького Сходу!
- Реекспортери до країн Африки та інших країн світу.

Для кого SWEET TRADE: UKRAINE – MIDDLE EAST?
Для експортерів товарів солодкої групи - кондитерської продукції усіх видів та інгредієнтів для неї, меду,
цукру, солодких снеків та сніданків, які:
- Виробляють продукти у роздрібному пакуванні;
- Мають сертифікати якості та безпечності, а також бажано - Halal;
- Володіють англійською мовою на рівні, достатньому для переговорів;
- Мають досвід експорту та роботи з мережами;
- Мають або готові зробити сайт англійською мовою.

Скільки коштує участь?
Участь безкоштовна. Усі організаційні витрати на оренду приміщень, харчування під час Форуму, загальний
каталог та рекламні матеріали, рекламу, локальних консультантів та фахівців із просування сплачують
організатори. Учасники сплачують лише за власний переліт, проживання в готелі, а також власні додаткові
опції, які вони захочуть використати для просування (наприклад, вартість власних каталогів чи зразків).

Ділова програма
10.00-10.30. Урочисте відкриття. Представлення експортного потенціалу України.
Олексій Перевезенцев, Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Ольга Трофімцева, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Андрій Демчук, Директор Державної установи «Офіс з просування експорту України»
10.30-11.00. Перспективи торгово-економічного співробітництва між ОАЕ та Україною.
Юрій Полурез, Надзвичайний та Повноважний Посол України в ОАЕ
Представник Торгово-Промислової Палати Дубаї, ОАЕ
11.00-12.30. Презентація кондитерського сектору. Виступи експертів щодо перспектив торгівлі товарами
солодкої групи. Специфіка торгівлі кондитерськими продуктами та медом в ОАЕ та на Близькому Сході.
Споживчі смаки та преференції. Україна в світовій торгівлі товарами солодкої групи: нові захоплюючі
можливості для імпортерів.
Шувра Чакраборті, експерт з міжнародної торгівлі, міжнародний консультант ФАО, ОАЕ
Експерт Nielsen Group, ОАЕ
Андрій Ярмак, Економіст інвестиційного центру ФАО
Олександр Балдинюк, голова асоціації “Укркондпром”.
12.30-13.30. Обід та ділове спілкування.
13.30-16.30. Проведення індивідуальних В2В зустрічей.

Нас підтримують:

Організатори:

Реєстрація:
Заповніть форму https://goo.gl/forms/WuACE1OdQPwOOX4K3

Контакти:
Андрій Ярмак, економіст Інвестиційного центру ФАО (ООН), andriy.yarmak@fao.org, +393341735966.
Андрій Панкратов, міжнародний консультант ФАО (ООН), andriy.pankratov@fao.org, +380966198888.

FRUIT TRADE: UKRAINE – MIDDLE EAST
28 березня, Дубай, Об’єднані Арабські Емірати
Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek or Dubai Chamber of Commerce & Industry, Baniyas Road, Deira
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), ініціатива EU4Business за підтримки Державної установи «Офіс з просування експорту України»
запрошують українських експортерів плодоовочевої галузі у торгову місію для виходу на ринки арабського
світу.

Арабський світ – це:
-

$15 мільярдів доларів щорічного імпорту овочів, фруктів, ягід, горіхів та продуктів їх переробки;
Дуже високий рівень залежності від імпорту продуктів харчування – до 80-90%;
Ціла низка країн, які входять до найзаможніших у світі з високим рівнем доходів споживачів;
Стабільні клієнти, які готові платити високу ціну за якісну продукцію;
Логістична близькість до України;
Торговельний хаб для усього світу.

Хто чекатиме на українських експортерів?
До 50 потенційних баєрів з усього регіону:
- Великі локальні та міжнародні рітейлери: Carrefour, LuLu Group, Abu-Dhabi Coop, Al Maya Group,
Aswaaq, та багато інших!
- Дубай входить до ТОП-10 міст у світі з найбільшою кількістю готелей! Ми запросимо найкращих
імпортерів, що постачають для розвиненого сектору HORECA у регіоні.
- Імпортери та дистриб’ютори не лише з ОАЄ, але з усього регіону: Саудівської Аравії, Кувейту,
Катару, Оману, Бахрейну, Єгипту, Йорданії, та інших країн Близького Сходу!
- Реекспортери до країн Африки та інших країн світу.

Для кого FRUIT TRADE: UKRAINE – MIDDLE EAST?
Для експортерів плодоовочевої групи товарів (овочів, фруктів, ягід, горіхів та продуктів переробки), які:
- Виробляють продукти у роздрібному пакуванні;
- Мають сертифікати якості та безпечності, а також бажано - Halal;
- Володіють англійською мовою на рівні, достатньому для переговорів;
- Мають досвід експорту та роботи з мережами;
- Мають або готові зробити сайт англійською мовою.

Скільки коштує участь?
Участь безкоштовна. Усі організаційні витрати на оренду приміщень, харчування під час Форуму, загальний
каталог та рекламні матеріали, рекламу, локальних консультантів та фахівців із просування сплачують
організатори. Учасники сплачують лише за власний переліт, проживання в готелі, а також власні додаткові
опції, які вони захочуть використати для просування (наприклад, вартість власних каталогів чи зразків).

Ділова програма
10.00-10.30. Урочисте відкриття. Представлення експортного потенціалу України.
Олексій Перевезенцев, Державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
Ольга Трофімцева, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
Андрій Демчук, Директор Державної установи «Офіс з просування експорту України»
10.30-11:00. Перспективи торгово-економічного співробітництва між ОАЕ та Україною.
Юрій Полурез, Надзвичайний та Повноважний Посол України в ОАЕ
Представник Торгово-Промислової Палати Дубаї, ОАЕ
11.00-12.30. Презентація плодоовочевого сектору. Виступи експертів щодо перспектив торгівлі
товарами плодоовочевої групи. Специфіка торгівлі овочами, фруктами, ягодами та горіхами, а також
продуктами їх переробки в ОАЕ та на Близькому Сході. Споживчі смаки та преференції. Україна в світовій
торгівлі плодоовочевими продуктами: нові захоплюючі можливості для імпортерів.
Шувра Чакраборті, експерт з міжнародної торгівлі, міжнародний консультант ФАО, ОАЕ
Експерт Nielsen Group, ОАЕ
Андрій Ярмак, Економіст інвестиційного центру ФАО
12.30-13.30. Обід та ділове спілкування.
13.30-16.30. Проведення індивідуальних В2В зустрічей.

Нас підтримують:

Організатори:

Реєстрація:
Заповніть форму https://goo.gl/forms/WuACE1OdQPwOOX4K3

Контакти:
Андрій Ярмак, економіст Інвестиційного центру ФАО (ООН), andriy.yarmak@fao.org, +393341735966.
Андрій Панкратов, міжнародний консультант ФАО (ООН), andriy.pankratov@fao.org, +380966198888.

