
Керівникам підприємств

Щодо участі у виставці 
«Сувеніри Кіровоградщини»

Шановні панове!

Кіровоградська  регіональна  торгово-промислова  палата  та
Кіровоградська обласна державна адміністрація запрошує Вас взяти участь або
відвідати виставку-ярмарок «Сувеніри Кіровоградщини», який відбудеться
17 лютого 2017 року в обласному центрі.

Місце  проведення:  м.Кіровоград,  вул.Преображенська,  79-А,
приміщення КРТПП. (Довідково: громадський транспорт – автобуси №5, 8, 284,
130 із зупинки «Центральний ринок»).

Початок о 10.00.

Вартість участі: безкоштовно.
Комплектація виставкового місця: 1 стілець, 1 стіл/1 виставкова сітка-

стійка (на вибір).
Більш детальна інформація – в додатку.

Для участі просимо надсилати заповнену заявку до 8 лютого 2017 року
на  адресу  val-vp@chamber.kr.ua.  Контактна  особа  з  організаційно-технічних
питань – Ладутько Віктор Анатолійович (0522) 35-18-56.

Додаток: Інформація про захід на 1 арк.
Заявка на участь на 1 арк.

З повагою

Президент І.А.САЄНКО

вих. № 1108-3/17/72    

від "03" лютого 2017 року 

Ратушна (0522) 351856

mailto:val-vp@chamber.kr.ua


Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об'єднаним територіальним 
громадам

Про виставку сувенірної продукції

Повідомляємо, що 17 лютого 2017 року на базі Кіровоградської регіональної
торгово-промислової  палати  планується  проведення  виставки-презентації
авторської,  художньої,  сувенірної  продукції  місцевих  виробників  та  майстрів
"Сувеніри Кіровоградщини" (далі - Виставка). 

Мета Виставки полягає у популяризації  потенціалу виробників області  та
використанні сувенірної продукції для презентації Кіровоградщини в Україні та за
кордоном.

Для забезпечення організації  та проведення Виставки на належному рівні
необхідно  довести  вказану  інформацію  до  місцевих  виробників  сувенірної  та
презентаційної  продукції,  вироби  яких  містять  символіку  Кіровоградщини  і
України та можуть бути презентовані під час проведення заходів всеукраїнського
та міжнародного рівня, зокрема:

вироби з паперу, кераміки, дерева, фанери, скла, тканини тощо;
друкована  продукція,  яка  містить  інформацію  про  історію  та  сьогодення

Кіровоградщини,  її  культурний  та  економічний  потенціал  (постери,  книги,
листівки, фотоальбоми, арт-буки та інше).

Участь у Виставці безкоштовна. Заїзд та монтаж експозицій розпочинається
16 лютого 2017 року.

Перелік  потенційних  учасників  Виставки  необхідно  надати до  08 лютого
2017 року департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації в
паперовому та електронному вигляді на e-mail: invest  @  economika  .  kr  -  admin  .  gov  .  ua  .

За більш детальною інформацією звертатись до:
-  начальника  відділу  зовнішньоекономічної  діяльності  департаменту

економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Адаменко Дар’ї Василівни
за тел./факс: 22-35-75, e-mail: invest  @  economika  .  kr  -  admin  .  gov  .  ua  ;

- Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати за тел.: 35-18-56,
факс: 24-02-89, e-mail: val  -  vp  @  chamber  .  kr  .  ua.  

Заступник голови - керівник апарату 
обласної державної адміністрації                                                С.ЛОБАНОВА

Адаменко 22 35 73
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Назва компанії:

Адреса:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Контактна особа (ПІБ, моб.тел.):

Представлена продукція:

Дата підпис директора/ печатка організації

Заповнену заявку надсилайте до 9 лютого 2017 року на e-mail: val-vp@chamber.kr.ua


