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Про сьогоднішнього доповідача 

• Директор Eibens Consulting 

• Живе і працює в Китаї з 2005 року 

• Спеціалізація – китайський ринок, в 

основному в агро-харчовій сфері 

• Раніше працював у державних установах, 

включаючи ICEX (Іспанський Інститут 

зовнішньої торгівлі) і Extenda (Агентство 
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приватних компаніях 

• Інші автори доповіді та презентацій:: 

• Даніел Педраса Ногейра 

• Чжан Тінюй (Іоланда Чжан) 
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Коротка інформація про Китай > Географія 

• Провінції, автономні райони, муніципалітети 

Джерело: Адміністративний поділ Китаю (за станом на кінець 2016 року) 
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Коротка інформація про Китай > Географія 

• Карта Китаю, на якій виділені найбільш важливі міста 

Місто 1-го рівня: 

 Пекін 

 Шанхай 

 Гуанчжоу 

 Шеньчжень 

 

Іноді входять також: 

 Тяньцзінь 

 Чунцин 



Коротка інформація про Китай > ВВП 

Китай - друга за величиною країна в світі за номінальним ВВП. Тим не менш, він має найбільший 
ВВП за паритетом купівельної спроможності в світі.  

За станом на 2016 рік ВВП Китаю (в поточних цінах) становив близько 74,41 трлн юанів. 
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Коротка інформація про Китай > ВВП 

Первинна, вторинна і третинна промисловість Китаю зростає 
протягом більше десяти років. 

Найбільша частина економіки – це третинна промисловість. 

 

Промис 
ловість 

Найсильнішим сектором економіки є промисловий сектор                
(на нього припадає 1/3 ВВП). Сектор 

За станом на 2016 рік ВВП Китаю на 1 особу населення в 
поточних цінах становив 53,980 юаня (приблизно 7,370 євро). 

На                
1 особу 
населен

ня 

За споживчими цінами, очікуваний рівень інфляції в Китаї 
становив 2,1% в 2016 році та 1,8% в 2017 році. 
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• За інформацією органів статистики Китаю загальна кількість населення КНР зростає та                  
у 2016 році становила 1,38 млрд осіб, що робить Китай найбільшою країною в світі за 
кількістю населення. 

Джерело: Населення та його склад 
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• За останні 60 років у цій 
пропорції стався серйозний 
зсув: до 1950 року частка 
населення, що проживає в 
сільській місцевості, 
становила майже 90%, а у 
2016 році ця частка 
скоротилася вдвічі, склавши 
трохи більше 40%. 

• Міське і сільське населення 

Джерело: Населення та його склад 
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• Офіційні цифри показують приблизно рівний розподіл з трохи більшим значенням на боці 
чоловіків (за даними державних органів 51,1% населення – чоловіки). 

• Чоловіки та жінки 

Джерело: Національне бюро статистики КНР 
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• За інформацією ЦРУ майже половина населення Китаю зосереджена у віковому діапазоні від 
25 до 54 років (48,51% населення). Інші вікові групи (більш-менш) розподілені порівну. 

• Віковий діапазон 
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• Зайнятість за видами економічної діяльності 

• Відповідно до розподілу ВВП за 
видами економічної діяльності, 
сектор послуг займає перше 
місце (43,5%), за ним йдуть 
промисловість і сільське 
господарство.  

• Незважаючи на невелику частку 
сільськогго осподарства у ВВП, 
кількість зайнятих у с/г відносно 
висока. 

Джерело: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• Рівень безробіття 

 

 

• Згідно з опублікованою статистикою ЦРУ, рівень безробіття 
в Китаї нижче 4% (облік даних ведеться тільки за рівнем 
безробіття в містах, не беручи до уваги приватні 
підприємства і мігрантів). 

  

Джерело: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html  
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Коротка інформація про Китай > Населення 

• Перевезення 

Джерело: Основні агреговані показники Національного економічного і соціального розвитку і темпів зростання 
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Торгівля > Імпорт Китаю 

• У 2016 році китайський імпорт з решти світу становив близько 1,23 трлн дол. США. 
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  10 ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 
(ІМПОРТ, ДОЛ. США) 

Джерело: https://atlas.media.mit.edu  
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Торгівля > Імпорт Китаю 

• Топ 10 торговельних партнерів 

Країна Імпорт млн дол. США 

Південна Корея 158 974.5 

Японія 145 670.7 

Сполучені Штати Америки 135 120.1 

Німеччина 86 109.0 

Австралія 70 895.0 

Малайзія 49 269.6 

Бразилія 45 855.0 

Швейцария 39 945.4 

Таїланд 38 532.3 

В'єтнам 37 171.6 



Торгівля > Імпорт Китаю 

• Імпорт в Китай з України становить 2,2 млрд дол. США, що складає трохи більше 0,1% від 
загального обсягу китайського імпорту. 

• Продукти з України 
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Джерело: https://atlas.media.mit.edu  
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Торгівля > Експорт Китаю 

• У 2016 році загальний обсяг експорту Китаю до інших країн світу становив приблизно                    
2,27 трлн дол. США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Експорт Китаю 
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Торгівля > Експорт Китаю 

• Топ 10 торговельних партнерів 

Країна Експорт млн дол. США 

Сполучені Штати Америки 385 677.8 

Гонг Конг 287 251.7 

Японія 129 268.5 

Південна Корея 93, 07.1 

Німеччина 65, 14.0 

В'єтнам 61 094.1 

Індія 58 397.8 

Нідерланди 57 447.2 

Об'єднане Королівство 55 664.1 

Сінгапур 44 495.9 



Торгівля > Експорт 

Загальна вартість експорту з Китаю до України становить 4,21 млрд дол. США.                    
Це означає, що 0,2% китайського експорту спрямовано до України. 

• Експорт товарів до України 

Джерело: https://atlas.media.mit.edu  
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 П'ЯТІРКА НАЙБІЛЬШ ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ З 
УКРАЇНИ ДО КИТАЮ У 2016 РОЦІ 
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Торгівля > Імпорт та експорт 

За статистичними даними ООН сальдо зовнішньої торгівлі між двома країнами є 

позитивним для Китаю - понад 2,7 млрд дол. США. 

 

З метою регулювання торговельних відносин між двома країнами у 1992 році Китай і 

Україна підписали угоду про торговельно-економічне співробітництво, яка 

охоплює різні аспекти, зокрема мита або податки на міжнародну торгівлю. 

 

Наразі діють понад 200 документів, які охоплюють юридичні аспекти угод між двома 

країнами. Всі вони коротко викладені на сайті Посольства України в КНР: 

https://china.mfa.gov.ua/en/ukraine-cn/legal-acts. 

• Сальдо 

Торговельно-економічні відносини між Китаєм та Україною 

Угоди між Китаєм та Україною 



Китайський споживач 

• У 2016 році рівень номінального доходу на 1 особу населення в Китаї становив 23 821 юанів. 
Показник реального доходу на 1 особу населення майже такий же. 

• Доходи і витрати на 1 особу населення в різних сферах 

Джерело: власні розробки на основі відкритих даних 
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Китайський споживач 

• Споживання склало майже 80% 

зростання ВВП в першому кварталі 

2018 року, в той час як інвестиції в 

основний капітал склали 31,3% 

зростання ВВП. 

• Зростанню споживання сприяло 

стійке збільшення реальних доходів 

на 1 особу населення на 6,6% в річному 

обчисленні, хоча це відображає більш 

слабке зростання в міських районах на 

5,7% у порівнянні з більш швидким 

зростанням у сільських районах на 

6,8%. . 

• Довіра споживачів також 

залишається вкрай високою, 

незважаючи на відсутність зростання 

цього паказнику у 2017 році. 

 

 

 

 

 

• Споживання 
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Фактори, що стимулюють зростання споживання до 

2021 року (%) 

Джерело: аналіз BCG 
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Китайський споживач 

• Споживча тенденція 

Зручний шопінг 

Електронна 
комерція.Завдяки 

зростаючій мобільній 
комерції,  Китай став 
світовим лідером в 

цьому форматі покупок. 

 
 

 

Здоровий спосіб 
життя:  

Бажання залишатися у 
формі, харчуватися 

здоровою їжею і купувати 
екологічно чисті 

альтернативи – ось образ 
думок оновленого 

китайського споживача. 

 

Але також або у відповідь 
на проблему ожиріння 

суспільства 

 

Високоякісні 
продукти:  

Сильніша купівельна 
спроможність, жага до 

нових продуктів разом із 
бажанням належати до 

престижного класу зробили 
китайського споживача 

більш схильним до пошуку 
високоякісної продукції. 

 

 

Персоналізація:  

Протягом наступного 
десятиліття персоналізація 

продуктів і послуг для 
задоволення різноманітних 

потреб мільйонів 
китайських споживачів 
стане не варіантом для 

бізнесу, а вимогою. 



Китайський споживач 

• Важливість брендів 

 На сьогоднішній день в Китаї 

західний та китайський способи 

життя розділилися приблизно 

50/50. 

 

 Можуть відрізнятися в залежності 

від сегмента 

 

 Протягом наступного десятиліття 

споживання буде йти двома 

шляхами: один споживчий сегмент 

залишиться китайським, а інший 

вибере більш західний спосіб 

життя. 

Fresh food and poultry

Laundry detergent

Beer

Tissues and hygiene

Milk

Personal care

Small electronics

Apparel and footwear

Large electronics

Personal digital gadgets

Face moisturizer

Baby skincare

Fashion accessories

Foundation

Color cosmetics

Wine

Infant milk powder

Prefer foreign brands Prefer local brands
Джерело: 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/china/double%20clicking%20on%20the%20chinese%20consumer/double-clicking-on-

the-chinese-consumer.ashx  

Свіжі продукти і м'ясо 

Свіжі продукти і м'ясо птиці 

Пральний порошок 

Пиво 

Тканини і гігієна 

Молоко 

Особиста гігієна 

Мала електроніка 

Одяг та взуття 

Велика електроніка 

Персональні цифрові гаджети 

Зволожуючі засоби для обличчя 

Забоси для догляду за шкірою дитини 

Модні аксесуари 

База 

Декоративна косметика 

Вино 

Дитячий молочний порошок 

Віддають перевагу іноземним 

брендам 

Віддають перевагу місцевим 

брендам 
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Захист прав власності і корпоративних прав (НДДКР) 

 

• Авторське право 
 Всі види продукції і послуг, які є оригінальними і 

відтворюваними підлягають реєстрації.  

 Реєстрація авторських прав в Китаї здійснюється 
Центром захисту авторських прав Китаю (ЦЗАПК).   

 50-річний термін захисту. 

• Патенти 
 Патенти на винаходи: технічні рішення або 

удосконалення продукту чи процесу.   

 Патент загального призначення: захищає продукти 
з новою формою або структурними фізичними 
особливостями. 

 Патент на оформлення: включає зовнішні 
характеристики продукту. Патент на винахід 
дійсний протягом 20 років.  

• Товарний знак 

 Підтверджує, що знак ще не зареєстрований 
третьою стороною.  

 Щоб мати право на реєстрацію, товарний знак 
повинен бути законним, характерним, а не 
функціональним.  

 Після реєстрації, термін його дії - 10 років, може 
оновлюватися нескінченну кількість разів 

 

 

 

• Географічні ознаки 

 Повинні бути зареєстровані в Головному управлінні 

контролю якості, інспекції та карантину (AQSIQ). 

 IGs може охоронятися двома способами: 

відповідно до Закону Про товарні знаки і шляхом 

реєстрації в AQSIQ. 

 Термін дії 10 років з дати надання права, 

поновлюється нескінченну кількість разів.  

• Комерційні таємниці 

 Комерційна таємниця – це будь-яка непублічна 

інформація, яка мають фактичну або потенційну 

комерційну цінність, і яка охороняється заходами 

щодо конфіденційності . 

 

 



Маркетинг в Китаї 

Основні моменти при плануванні нашого маркетингу в 
Китаї: 

• Як адаптуватися до Китаю 

 Реальна адаптація, а не тільки переклад  

       Адекватне повідомлення, інструменти та засоби 

• Як визначити адекватний рівень ресурсів 

 Скільки коштує маркетинг в Китаї? 

       Скільки ми повинні інвестувати? 

• Не залишати його повністю в руках дистриб'ютора 

  Нам потрібні їхні знання та висновки, але … 

  ...вони не знають наш продукти / культуру дуже добре, мають 
різні цілі і скорочують терміни. 

 



Маркетинг в Китаї 

• У Китаї  розробка дизайну бренду має важливе значення для комерційного успіху 
продукту або послуги. 

 

ОСНОВНІ ЗМІННІ, ПРО ЯКІ ПОТРЕБНО ПОТУРБУВАТИСЯ, ДЛЯ РОБОТИ 
НАД ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ БРЕНДУ В КИТАЇ : 

 

• Розгляньте можливість фокусу на міста нижнього рівня, тоді як міста першого рівня 
можуть бути насиченими (це може варіюватися залежно від галузі) 

• Зберігайте присутність у мобільних каналах 

• Майте обліковий запис у китайських соціальних мережах: WeChat і Weibo 

• Розробляйте контент та відео, взаємодіючи з користувачами. 

 

• Локалізація бренду 



Маркетинг в Китаї 

Спосіб представлення продукту кінцевому споживачеві має вирішальне 
значення в Китаї. Є кілька змінних, які необхідно враховувати при 
прийнятті рішення про упаковку: 

 

• Стікер проти повного упакування / ярлика 

• Розміри залежать від уподобань клієнта і каналу збуту 

• Інтеграція в соціальні мережі (QR-коди) 

• Прапори на упаковці 

• Приватне маркування 

 

 

• Упакування 



Маркетинг в Китаї 

• Найпопулярніші подарунки:  

 Вина та спиртні напої 

 Оливкова олія 

 Іграшки  
 Китайські тістечка та інші 

кондитерські вироби 

 Товари для школи та інше. 

• Подарунки та святкові періоди 
• Знижки та розпродажі 

折 vs %off 

 Купуйте один, другий отримуйте 
безкоштовно 

 Фестивалі онлайн-покупок 

Свята: 

Різдво 

День Святого Валентина 

Дні Народження 

Фестиваль осені 

День захисту дітей 

День одинаків 

…. 



Маркетинг в Китаї 

• Акції в роздрібній торгівлі 

• Турбота про привабливість оффлайн-каналів дуже важлива. Тому необхідно реалізовати 
певний спосіб просування вашої продукції як в роздрібній мережі, так і в соціальній. 
 

• Виставки та ярмарки 

• Торгові покази/презентації та виставки дуже поширені в Китаї.  

• Китайці вважають за краще вести бізнес з тими, з ким у них було більше особистих 
контактів, і тому виставки і ярмарки є відмінним приводом для цього. 
 

• Реклама 

• У Китаї обсяги традиційної реклами (реклама в журналах, газетах або по телебаченню) 
зменшуються з року в рік. 

• Традиційний маркетинг 



Маркетинг в Китаї > Традиційний маркетинг 



Маркетинг в Китаї> Традиційний маркетинг 

Промоутери і брошури, в основному, замінені QR-кодами 



Маркетинг в Китаї 

• Багато інтернет-сайтів, включаючи Google і Facebook, недоступні в Китаї. Тому важливо 
швидко ознайомитися з китайськими електронними засобами зв'язку (і пошуковими 
системами):  

 

 

 

 

• Цифровий маркетинг 

Wechat 

• Більше 1 мільярда 
активних 
користувачів   

• Багатоцільовий 
обмін 
повідомленнями 

• Соціальні мережі 

• Мобільний платіж 

Weibo 

• 300 мільйонів 
зареєстрованих 
користувачів  

• ‘Китайський Twitter’ 

• Рекомендується 
для маркетингових 
заходів в Китаї  

Веб-сайт 

• Важливим є 
адаптація сайту для 
китайського ринку 

Інші 

• Пошукова система 

• Блогери 

• Платформи 
електронної 
комерції 

• Відео платформи 

Джерело: https://www.marketmechina.com/use-weibo-marketing-china-business-strategy/  



Електронна комерція 

• Перш ніж почати, давайте згадаємо важливість Інтернету 
в Китаї 

Дані на 31 грудня 2017 року.. 

Джерело: 39-й звіт про розвиток інтернет-статистики в Китаї. Інформаційний центр мережі інтернету Китаю 

(CNNIC) 

731 млн. 

користувачі

в інтернету  

47,8% 

населення 

залишається 

без доступу 

2016 

+41 
млн. 

X2.5 США 

або x1.5 ЄС 

населення! 

97,5% осіб 

користуються 

Інтернетом 

через 

смартфон 

91% 

використовують 

соціальні мережі 

69.1% 

користувачів 

купують онлайн 

http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/P020170123364672657408.pdf
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Електронна комерція 

Чому електронні покупці купують онлайн? 

Можливість 

купувати в будь-

який час 

Ціна нижче, 

ніж у 

роздрібних 

магазинах 

Зручність і 

доступність продукту  

Легше порівнювати 

ціни на товари  

Більш широкий 

вибір в наявності 

Дешева доставка 

Детальна 

інформація 

про продукт 

Легкість пошуку 

конкретного 

бренду 



Електронна комерція 

Інтернет-магазин 

• 533 мільйонів 
користувачів, що 
становить 40,1% від 
загальної 
чисельності 
населення 

• 67.2% - рівень 
використання 
мобільних покупок 

• Найпопулярніші 
інтернет-магазини в 
Китаї: taobao.com, 
tmall.com, jd.com. 

Замовлення їжі через 
інтернет 

• 343 млн користувачів 
(+64,6% у 2016 році) 

• 322 млн користувачів 
замовляли їжу через 
мобільні телефони 

Бронювання 
подорожей 

• 376 млн користувачів 

• Бронювання 
подорожей за 
допомогою 
мобільного телефону 
досягло 340 млн 
(+29,7% у 2016 році) 

• Бронювання квитків 
через інтернет - 
основне джерело 
доходу 



Китайська ділова культура 

• Рекомендації для зустрічі 

 Будьте пунктуальні. Повідомте заздалегідь, якщо ви 
запізнюєтесь 

 Але остерігайтеся змін у часі   

 Принесіть презентацію вашої компанії 

 Будьте готові обговорити ціни* 

 Тримайте  контакт після зустрічі 

• Презентація 

 Принесіть побільше візиток. Пропонуйте їх двома руками. 

 Зареєструйте аккаунт в WeChat до зустрічі 

• Спілкування 

 Електронна пошта зазвичай не працює. Зателефонуйте або 
надішліть повідомлення WeChat 

 Використовуйте китайську якомога частіше 

• Бізнес-ланч/вечеря 

 Будьте готові пити алкоголь 

 Будьте готові до особистих питань (партнер, діти, вік і т. д.) 

 

 

 

• Виробнича практика 

 Ієрархічне суспільство  

 «Гуаньсі» (кумівство, кругова порука): добре визнана 
система взаємовідносин, яка практикується в Китаї.  

 Щільний контакт. Обличчя до обличчя 

• Ведення переговорів 

 Будьте готові торгуватися 

 Втрата престижу. Це важлива особливість китайської 
культури: приниження на публіці – це найгірше, що може 
статися з вашим контрагентом в Китаї.  

 Не тисніть занадто сильно. Китайці, як правило, уникають 
говорити "ні", читайте між рядками 

 Уникайте політичних коментарів 



Як знайти і підтримувати ділових партнерів > Варіанти 

Варіанти 
Чи можна зробити                   

з-за кордону? 
Рівень успіху 

Торгові ярмарки Візит Низький-Середній 

Пряме дослідження ринку 

(наприклад, перевірка магазину) 
Важко Середній-Високий 

Доступний список контактів: 

Загальнодоступний 
Так Низький  

Доступний Список Контактів: 

Приватний 
Так Низький-Середній 

Посилання Візит Змінний 

Галузеві асоціації Візит Низький 

Щоденна мережа Ні Високий 

Ділова програма Візит Високий 

Онлайн платформа Так, але китайською Змінний 



Шахрайство 

Шахрайство 

 Це відбувається частіше, ніж ми можемо собі уявити 

 

 В Китаї є компанії, що спеціалізуються на шахрайстві 

 

 Європейським компаніям важно відмовитися від нібито 

«можливості», яку пропонують шахраї. 

 

 Експортери зазвичай звертаються за допомогою, коли вже 

занадто пізно. Вони починають підозрювати, але все одно не 

зв'язуються з посольством, доки не впевнені, що їх обманули. 

 

 Це трапляється в кожній сфері. 

Завжди пам'ятайте! 

 

Якщо все занадто добре, щоб бути 

правдою, це шахраї. Якщо все 

занадто швидко або занадто легко, 

це теж шахрайство. 

o Запитайте у них бізнес-ліцензію і знайдіть їх у 

місцевому реєстрі 

o Шукайте фотографії їх приміщень. Якщо 

зображення є підробленими (зворотний пошук 

зображень в google), це знак небезпеки. 

o Їх сайт тільки англійською мовою 

 

o Вони ні з того, ні з сього зв'язуються з 

голландською компанією 



Як уникнути шахрайства 

Шахрайство з товарними знаками 

Шановний Президент і генеральний директор, 

 Ми – організація, яка спеціалізується на мережевому консалтингу та реєстрації в Китаї. 28 квітня 2016 року, 

заявник на ім'я Стівен Лау з ARO Enterprise Co., Ltd хоче записати і зареєструвати фірмовий знак varskavesi і 

деякі домени у нашому офісі.  

 Після нашого попереднього розгляду та перевірки, ми дізнались, що ARO Enterprise Co., Ltd не має нічого 

спільного з вашою компанією. Але якщо ви дозволили цій компанії застосувати ці імена, або ви думаєте, що 

заявка не зашкодить інтересам вашої компанії, будь ласка, дозвольте нам виконати всю реєстрацію для ARO 

Enterprise Co., Ltd. Якщо ви проти заявки компанії, будь ласка, дайте мені знати по електронній пошті якомога 

швидше.  

 З Повагою,  

 

 

Герберт Чжоу 

 Менеджер реєстраційного відділу  

Адреса: м. Хефей, Шанхай Авеню, 98, Китай, 230001  

Телефон: (+86) 0739-5266069 

Факс: (+86) 0739-5266069 

Європейський експортер бере участь у міжнародній виставці. Обмінюється візитними 

картками з великою кількістю людей і його/її контактні дані також є в каталозі виставки. 

Через тиждень після шоу, вони отримують наступний лист… 

Це може трапитися з 

будь-якою компанією! 



Як уникнути шахрайства 

Підписання контракту з шахраями 

 Несподівано, китайська компанія звертається до європейського виробника, щоб 

зробити запит. 

 

 Європейська компанія направляє умови, а китайська компанія, в основному, згодна 

на все, але просить приїхати до Китаю, щоб підписати контракт «обличчям до 

обличчя» або щоб поліпшити відносини або внести передоплату за деякі сплачені 

податки або витрати на адвоката. 

 

 Європейський виробник може подумати, що це трохи дивно, але засліплений 

можливістю продавати в Китаї, і особливо на узгоджених умовах, погоджується з 

усіма вимогами. 

 

 Витративши чималу суму грошей, китайська сторона зникає, перестає відповідати на 

листи або Skype. 

Компанії шукають підтримку після 

цієї ситуацїі 



Як уникнути шахрайства 

Шахрайство з європейськими покупцями 

 Китайська компанія звертається до європейської компанії, пропонуючи продукт, який 

вона шукає за надзвичайно низькою ціною. 

 

 Китайська компанія не дуже наполягає на умовах і приймає продаж за допомогою 

акредитива, що надає впевненості європейському покупцеві. До цього моменту 

китайська компанія відповідала і приймала рішення дуже швидко. 

 

 Китайська компанія готує комплект підроблених документів і відправляє їх покупцеві. 

Вона також відправляє вантаж очікуваної. 

 

 Банки перевіряють документи та все добре. Потім звільняють платіж для китайської 

компанії, яка відразу закриває банківський рахунок і зникає. 

 

 

 

 

 Європейська компанія дуже засмучена і звертається за професійною консультацією. 

Практично неможливо або економічно не вигідно порушувати судові позови. 

Компанії шукають підтримку після 

цієї ситуацїі 



The Programme is implemented by the Export Promotion Office, supported by the EBRD and funded under the EU4Business Initiative 

Дякуємо за увагу! 
 

Програма впроваджується Офісом з просування експорту за підтримки ЄБРР та фінансується за рахунок коштів Ініціативи «EU4Business» 


