Українська делегація їде до Австрії з торговою місією
4-6 липня 2018 року українська бізнес та урядова делегації відвідають Австрію з торговою місією. Вона має на
меті відкриття нових експортних можливостей для українських виробників продуктових та продовольчих
товарів. Місія організована Офісом з просування експорту при Міністерстві Економічного розвитку та торгівлі
України за підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та Посольства України в Австрії.
Всього у місії візьмуть участь представники 24 українських компаній, а також Наталія Микольська, Заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України разом з іншими
представниками Міністерства, Мар’яна Каганяк, Керівник Офісу з просування експорту разом з іншими
представниками Офісу, та представники Посольства України в Австрії.
«Участь у торгових місіях дає можливість кожній компанії отримати унікальний досвід: «Це можливість
ознайомитися та краще зрозуміти особливості ведення бізнесової та господарської діяльності місцевих
компаній. Кожен учасник отримує реальний досвід ведення переговорів з потенційними іноземними
партнерами та корисні контакти, які згодом можуть перерости в контракти. І, нарешті, це нові
знайомства з українськими експортерами, які часто перестають у нові бізнес-ідеї і навіть спільні
проекти», - повідомила Мар’яна Каганяк, Керівник Офісу з просування експорту.
Торгова місія дозволить компаніям-учасницям краще зрозуміти й вивчити ринок та встановити безпосередні
ділові контакти з потенційними австрійськими партнерами. У фокусі місії - кондитерські вироби, макаронні
вироби; органічна продукція, овочі, фрукти, ягоди та їх переробка; засоби особистої гігієни та товари для дому.
Серед вимог до компаній – готовність виробляти продукцію під власною маркою.
«Ми раді підтримати організацію торгової місії України до Австрії. Українські виробники, які беруть
участь у цьому важливому заході з просування торгівлі, виробляють цікаві продукти найвищої якості,
демонструють креативність та прагнуть успіху на глобальному ринку. Ми твердо переконані, що ця
торгова місія відкриє нові можливості як для українських виробників, так і для європейських партнерів», наголосила Ярослава Джонсон, Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund.
Програма місії передбачає ділові зустрічі з представниками роздрібної торгівлі та з імпортерами і
дистриб’юторами в форматі В2В; зустрічі з українською діловою діаспорою та освітній захід щодо
особливостей ведення бізнесу в Австрії.
***
Офіс з просування експорту – консультативно-дорадчий орган при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, покликаний допомагати українському бізнесу у виході на зарубіжні ринки, шляхом розвитку їх експортних
компетенцій.
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом
150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд
інвестував 172 млн. доларів США у 127 компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5
млрд доларів в компанії України та Молдови. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та
Молдові на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток,
соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що
спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org.

