Чернігівська регіональна торгово-промислова палата
запрошує
23-29 листопада 2014 р.
Ділова поїздка до Канади (Торонто – Реджайна)

Зміст поїздки:






Відвідати Міжнародну сільськогосподарську виставку Canadian Western Agribition
(скотарські шоу, виставка продукції рослинництва, конференції).
Познайомитись з провідними компаніями та асоціаціями в аграрній сфері (скотарство,
молочні ферми, рослинництво, обладнання і т.д.).
Зустрічі з представниками урядових організацій, галузевих асоціацій, експертами
аграрного бізнесу.
Відвідання сільськогосподарських підприємств за профілем — для отримання корисної
інформації та обміну досвідом , встановлення ділових контактів із зарубіжними колегами.
Знайомство з культурою Канади, огляд визначних пам'яток культури.

Унікальна можливість здійснити діловий візит з компенсацією до 50% витрат на
транспорт та проживання, взявши участь в якості учасника делегації Чернігівської ТПП в
програмі міжнародних відвідувачів, що пропонується урядом провінції Саскачеван.
Участь буде цікавою власникам та керівникам аграрних підприємств.

Національний символ: кленовий лист.
Офіційні мови: англійська (59.3%) і французька (23.2%), інші (17.5%).
Столиця: Оттава.
Форма правління: конституційна монархія.
Континент: Північна Америка.
Територія: 9 984 670 км².
Населення (2013): 34 568 211 чол.
Валюта: Канадський долар / Canadian dollar (CAD).
Провінції: Онтаріо, Квебек, Нова Шотландія, Нью-Брансвік, Манітоба, Британська Колумбія, Острів Принца
Едуарда, Саскачеван, Альберта, Ньюфаундленд і Лабрадор.
Території: Північно-Західні території, Юкон, Нунавут.

 Друга за розмірами країна світу (після РФ)
 Третя країна в світі за рівнем життя, соціального забезпечення, медичного обслуговування, доступності
та якості освіти, за рівнем безпеки і чистоти довкілля, а також за середнім рівнем доходів звичайного
канадця;








9000 км — кордон Канади з США найдовший кордон у світі, який не охороняється.
"Кордон" з Росією — найкоротший у світі, оскільки це математична точка - Північний полюс.
В Канаді 39 національних парків, 145 історичних зон, 13 з яких внесені до списку «Спадщина світу».
Канада щорічно видає близько 300 тисяч імміграційних віз.
Входить в G-7, сімку найбільш індустріально розвинених країн світу.
Канада займає 1-е місце в світі на душу населення за кількістю персональних комп'ютерів, що знаходяться
в особистому користуванні.

 Електроенергія тут одна з найдешевших у світі.
 Канадські компанії мають сильні позиції в наукомістких секторах сучасної економіки: телекомунікації,
біотехнології, авіаційно-космічна промисловість, виробництво приладів і обладнання з використанням
волоконної оптики, виробництво нових типів конструкційних матеріалів і фармацевтичної продукції.






Як виробник авіаційної техніки Канада займає 5-е місце в світі.
Як виробник легкових і вантажних автомобілів — 7-е місце.
15 % світових запасів прісної води.
Канада відноситься до числа найбільших виробників мінеральної сировини — уранової руди, нікелю,
цинку, міді, азбесту, металів платинової групи і т.п.

 Канада займає 3-е місце в світі з видобутку природного газу.
 Ліси займають близько 45% всієї території країни. За запасами деревини Канада стоїть на 3-у місці в світі
(після Росії й Бразилії). Технології в галузях лісопромислового комплексу відносяться до числа найбільш
передових у світі.

 Канада займає передові позиції по виробництву телекомунікаційного устаткування і рівню розвитку послуг
у сфері зв'язку та інформації.

Ділові візити Чернігівської ТПП до Канади (2010, 2012 р.р.)

Ферма з вирощування цибулі
Провінція Онтаріо, 2010 р.

На підприємстві з виробництва
сільськогосподарської техніки
Едмонтон, 2010 р.

Прийом на ранчо у фермера
Провінція Альберта, 2010 р.

Молочна ферма в провінції
Саскачеван (Канада), 2012 р.

Виставка “Canada's Farm Progress
Show”, 2012 р.

Підписання угоди про співпрацю з
ТПП Реджайни, 2012 р.

Саскачеван







Столиця — Реджайна, зустрічається назва Регіна, тобто королева, названа на честь королеви Вікторії.



Виставка “ Canadian Western Agribition ” проводиться щорічно з 1971 року і вважається кращою виставкою великої
рогатої худоби, овець, коней, бізонів з подальшим продажем їх міжнародним покупцям. З 2012 року на виставці
працює Зерно-Експо, що дає можливість познайомитись з найновішими розробками в сільськогосподарській
галузі, почути доповіді запрошених експертів на різноманітні теми, починаючи з застосування мінеральних
добрив і закінчуючи розробкою маркетингових стратегій.

Єдина провінція Канади, яка не має природних кордонів і п'ята за величиною.
Населення провінції Саскачеван більше 1 млн чол.
Саскачеван – головна зернова провінція. Плодючість земель цих провінцій робить їх своєрідною житницею
Саскачеванське Товариство Торгівлі та Експорту (англ. STEP) — допомогає експортерам провінції розвивати
існуючий експорт з провінції Саскачеван, а також їх виходу на нові ринки шляхом надання всебічної підтримки.

Торонто (на мові гуронів - "місце зустрічі") — найбільше канадське місто (3 млн 893 тис. чол.), ведучий
культурний і торговий центр англомовної Канади, міжнародний еталон чистоти і порядку.

Парк Королеви Єлизавети

Вежа Сі-Ен Тауер

Хокейний клуб Торонто

«Ітон-центр»
Royal Bank

Попередній розклад візиту до Канади 23-29 листопада 2014 р.
23 листопада (неділя)
12:00 – Збір групи в аеропорту Бориспіль.
14:05 – Переліт Київ-Торонто - Реджайна.
23:32 — Прибуття в аеропорт м. Реджайна.
Розміщення в готелі RAMADA PLAZA
REGINA, 1818 Victoria Avenue, Victoria Ave
and Broad St, Regina, SK, Сanada)

24 листопада (понеділок)
Сніданок в готелі.
Зустріч групи в готелі. Трансфер на
виставку.
Привітання президента STEP та Міністра
провінції Саскачеван
Відвідання виставки “ Canadian Western
Agribition ”. Огляд експонентів. Обід в
кафе у виставковому центрі.
Трансфер делегації до готелю.
Вечеря

26 листопада (середа)

27 листопада (четвер)

Сніданок в готелі.
11:23 — Переліт Реджайна-Торонто
15:29 — Прибуття в аеропорт м. Торонто
Розміщення в готелі Ramada Plaza Toronto
Downtown
300 Jarvis Street, Carlton and Jarvis, Toronto,
ON M5B 2C5 CA
Оглядова екскурсія
Вечеря в місті.

Сніданок у готелі.
Зустріч в Українсько-канадській торговій
палаті. Прямі переговори з представниками
канадських підприємств за участі
керівництва Канадсько-Української
Торгової Палати та економічного відділу
посольства України в Канаді
Вільний час. Екскурсія до Ніагарського
водоспаду.
Вечеря.

25 листопада (вівторок)
Сніданок в готелі.
Зустріч групи в готелі. Трансфер на
виставку.
Робота на виставці.
Обід на виставці.
Зустріч з Торговою Палатою Реджайни.
Прямі ділові переговори.
Візит на підприємство у Реджайні (по
зацікавленості української групи)
Вечеря в місті.
28 листопада (п'ятниця)
Сніданок у готелі.
Візит на ферму по вирощуванню цибулі.
Обід
Візит на молочну ферму.
Вечеря в місті.
29 листопада (субота)
Сніданок в готелі
Вільний час, шопінг.
16:00 — Трансфер до аеропорту
18:00 — Переліт Торонто — Київ.
12:35 — Прибуття в Бориспіль (неділя)

