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                    КЕРІВНИКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Закарпатська торгово-промислова палата запрошує Вас відвідати ХXVI 

Міжнародну сільськогосподарську виставку "FARMER-EXPO" яка прохо-

дитиме у м. Дебрецен (Угорщина) 16-18 серпня 2017 р. 

Основні тематичні напрями виставки: 

- Тваринництво; 

- Продукти харчування; 

- Харчова промисловість; 

- Сільськогосподарське обладнання; 

- Захист навколишнього середовища. 

Виставка "FARMER-EXPO" проводиться щорічно і є однією з найбіль-

ших в Угорщині. Учасники мають можливість безпосередньо підписати прото-

коли намірів про співпрацю, укласти угоди на поставку або придбання продук-

ції, домовитись про сумісну діяльність та прийняти участь у діловій зустрічі в 

рамках даної виставки. 

УМОВИ УЧАСТІ: 

 У разі зацікавленості, просимо надіслати на нашу адресу заповнену заяв-

ку (додаток). 

Вартість участі – 5550 грн./особа (в т.ч. ПДВ), що містить: переїзд ав-

тобусом Ужгород-Дебрецен-Ужгород, проживання у готелі (дві ночі у двоміс-

ному номері), організаційні видатки, послуги перекладача, вхідні квитки на ви-

ставку. 

 

Наявність біометричного закордонного паспорта, або паспорта з Ше-

нгенською візою обов’язкова (в разі відсутності візи, Закарпатська ТПП 

сприятиме в її одержанні). 
 

Контактні тел. (0312) 66-94-50, 66-94-62, факс 66-94-74, 

exib@tpp.uzhgorod.ua 

 

 

З повагою, 

президент Закарпатської ТПП                 (підпис)                       О. О. Ковчар 
 

 

 

 

 
Рогаль Ю. Ю. 

0312-66-94-62 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у діловій поїздці на ХХVI Міжнародну  

сільськогосподарську виставку "FARMER-EXPO"  

м. Дебрецен, 16-18.08.2017 р. 

 

1. НАЗВА ФІРМИ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. КЕРІВНИК (П.І.П., контактний телефон): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. КООРДИНАТИ ФІРМИ (адреса, телефон, факс, e-mail, веб-сторінка): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У СПІВПРАЦІ (запити, пропозиції): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. УЧАСНИК(и) (П.І.П., посада, контактний телефон): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Код ЄДРПОУ_________________________________________________________ 

 

10. Код ПЛАТНИКА ПДВ ________________________________________________ 

 

 

 

 

ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО. 

 

 

 

М. П.                                                                         __________________  ПІДПИС 


