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За підтримки Федерального
міністерства економіки та
енергетики Німеччини
На підставі рішення
Німецького Бундестагу

Шановні пані та панове,
цьогоріч ми святкуємо 25 років становленню німецько-українських економічних відносин і з них вже майже два роки ми
працюємо як Німецько-Українська промислово-торговельна
палата! Зі створенням Німецько-Української палати бізнес обох
країн отримав змогу ще повніше взяти своє майбутнє у власні
руки. Завдяки створенню двосторонньої Палати підприємці
започаткували власний орган самоврядування, першочергове
завдання якого полягає саме у представництві їхніх інтересів. Ми є потужним партнером для німецьких та українських
підприємств на їхньому шляху до більшого економічного успіху.
При цьому для нас все більшого значення набуває розвиток
роботи нашої Палати у регіонах, адже саме там створюються
нові виробництва та підприємства. Цю роботу ми у майбутньому плануємо лише розширювати.
Ми запрошуємо Вас як членів Палати активно долучатися до
розбудови нашого спільного майбутнього. Ми раді презентувати Вам наші послуги, розвивати їх разом з нами і постійно
розширювати їхній перелік. Ми були б також дуже раді, якби Ви
чи Ваші співробітники могли активніше брати участь у роботі
комітетів чи робочих груп, створених при нашій Палаті, адже
саме у комітетах і робочих групах відбувається наповнення
роботи Палати конкретним змістом і визначаються важливі для
підприємництва теми, які згодом вирішуються на практиці.
І ми будемо щиро вдячні Вам, якби Ви разом з компанією,
яку Ви представляєте, могли б і надалі успішно працювати над
подальшою розбудовою німецько-українських економічних відносин і як член нашої Палати створювати для цього ще більше
доданої вартості!
З високою повагою до Вас, Андреас Лір
Президент Німецько-Української промислово-торговельної палати
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Німецько-Українська промислово-торговельна
палата є частиною глобальної мережі німецьких
зовнішньоторговельних палат, які налічують
130 офісів у 90 країнах світу.
Головною організацією німецьких палат є Німецька
Асоціація торгово-промислових палат (DIHK) в Берліні.
Партнерськими організаціями в Німеччині є торговопромислові палати в окремих містах та землях (IHK).
Створена таким чином світова мережа АНК-DIHK-IHK
має тісні зв’язки по усьому світу.
Палата налічує більше 100 компаній-членів —
інвесторів із різних країн світу: Німеччини, України,
Великобританії, Люксембурга, Нідерландів, Польщі,
Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Японії.
Наша місія — представляти інтереси німецьких
підприємств в Україні та підтримувати українські
підприємства у їхній співпраці з Німеччиною.

Членство в НімецькоУкраїнській промисловоторговельній палаті
Палата — це центральна бізнес-платформа для
розвитку німецько-українських економічних відносин.
Переваги членства:
■■

Контакти та представництво Ваших інтересів на
найвищому рівні

■■

Обмін контактами та інформацією

■■

Інформація про ринки з перших рук

■■

Пошук партнерів та клієнтів

■■

Консультації та послуги

■■

Підвищення пізнаваності Вашої компанії

Контактна особа: Катерина Ковпак
Робота з членами палати / Зв'язки з громадськістю
Тел.: +380 (44) 377 52 00, 377 51 27
Kateryna.Kovpak@ukraine.ahk.de

Разом в потужній мережі
■■

Конференції, семінари, воркшопи, круглі столи

■■

Поїздки з метою виходу на ринок та у складі
делегацій

■■

Події та заходи

■■

Безкоштовна перша консультація з питань
німецько-українських економічних відносин
і виходу на зовнішній ринок

■■

Публікація інформаційних бюлетенів, опитувань
та брошур

■■

Зустрічі на високому рівні з представниками уряду

Контактна особа: Юліанна Вельбовець
Керівник відділу Event Management & PR
Тел.: +380 (44) 377 52 00, 377 51 27
Yulianna.Velbovets@ukraine.ahk.de

Наші комітети
Комітети та робочі групи — це основа роботи кожної
промислово-торговельної палати. Члени Палати
беруть участь в обговоренні актуальних і стратегічних
питань, обмінюються своїм досвідом роботи в Україні
і висовують власні ініціативи та пропозиції щодо
діяльності промислово-торговельної палати.
Зараз при Палаті працюють п'ять комітетів з питань:
1.

Права

2.

Оподаткування та фінансової
звітності / бухгалтерського обліку

3.

Будівельної галузі та енергоефективності

4.

Банківських та фінансових послуг

5.

Промисловості

А також дві робочі групи з питань:
1.

Логістики

2.

Аграрної та харчової промисловості

Контактна особа: Катерина Ковпак
Робота з членами палати / Зв'язки з громадськістю
Тел.: +380 (44) 377 52 00, 377 51 27
Kateryna.Kovpak@ukraine.ahk.de

ТОВ «ДЕінтернаціональ» —
сервісна марка мережі
німецьких зовнішньоторговельних палат
ДЕінтернаціональ — це Ваш партнер для виходу
на міжнародні ринки. Ми надаємо Вам повну
інформацію щодо ситуації на потрібних Вам ринках та
консультуємо у разі виникнення питань. Таким чином,
Ви зможете самостійно оцінити Ваші шанси на ринках
України або Німеччини.
Пошук ділових партнерів
■■

Пошук потенційних ділових партнерів згідно
з Вашим профілем та вимогами

■■

Попереднє обговорення та вибір підходів до
співпраці

■■

Організація ділових переговорів

■■

Оцінка закупівельної діяльності / закупівельних
бірж

■■

Послуги перекладу (письмовий / усний)

Маркетингові дослідження
■■

Первинний огляд ринку

■■

Повне дослідження ринку

■■

Адресний пошук

Пошук співробітників
■■

Директора

■■

Керівника представництва

■■

Головного бухгалтера для Ваших проектів
в Україні

Вибір місця для розташування підприємства
■■

Консультування з питань вибору місця
розміщення підприємства

■■

Пошук нерухомості, що б відповідала Вашим
потребам

■■

Організація та підтримка зустрічей
з представниками муніципалітетів або обласних
установ з питань вибору місця розміщення
підприємства

Організація ділових поїздок
■■

Організація поїздок у складі делегації в Україну
та Німеччину

■■

Організація зустрічей з представниками влади,
підприємствами і місцевими установами

■■

Візові послуги та переклад

■■

Також у комбінації з участю у виставках

Юридичні послуги
■■

Юридична консультація

■■

Адвокатські послуги

■■

Реєстрація компаній та представництв

■■

Консультування з податкових або митних питань

■■

Консультування при виникненні спорів з
контрагентами або урядовими установами

■■

Врегулювання конфліктів за допомогою третьої
сторони

Виставка — активно!
Одне лише відвідування виставки або участь у виставці
зі стендом ще не гарантують успішного підписання
контрактів. Попередня підготовка та аналіз результатів
є основою для будь-якого виставкового бізнесу.
■■

Пошук потенційних ділових партнерів та
організація зустрічей під час виставки

■■

Попередні переговори та організація
зустрічей з представниками підприємств,
які Вас зацікавили

■■

Подальша підтримка контактів з виставки
(по замовленню)

Віртуальний офіс
Плануєте вихід на ринок, але хочете уникнути значних
витрат та зусиль? Оберіть рішення office-in-office:
ми знайдемо представника Вашої фірми в Україні,
який буде працевлаштований через сервісне
підприємство ТОВ «ДЕінтернаціональ».
Працівник працюватиме в нашому офісі, виконуючи
Ваші доручення. При цьому Ви оплачуєте тільки
фіксовану плату помісячно.

Контактна особа: Сергій Лісніченко
Генеральний директор ТОВ «ДЕІНТЕРНАЦІОНАЛЬ»
Тел.: +380 (44) 234 83 37
sergii.lisnichenko@ukraine.ahk.de

Представництво виставок
Виставки — це один з найкращих способів для пошуку нових клієнтів та презентації власного продукту на
цікавих для Вас ринках. Незважаючи на безліч цифрових рішень, основою для розбудови успішних ділових
відносин залишається, як і раніше, особистий контакт.
З 2004 року ДЕінтернаціональ є офіційним представником виставкових компаній в Мюнхені і надає
професійні послуги з організації проведення виставок,
такі як візовий сервіс та консультаційні послуги.
Під час виставки для спеціалістів-відвідувачів
ми організовуємо презентації, а також зустрічі з
керівниками виставкових компаній у Мюнхені. Таким
чином, відвідувачі отримують більш повне уявлення
про можливості, які надаються на виставках та мають
змогу обговорити деталі участі безпосередньо з
відповідними контактними особами.
Ми супроводжуємо наших українських учасників
при виборі виставкової площі та укладенні договору,
підтримуємо в організації поїздок до Німеччини
і додатково пропонуємо hotline-service при
виникненні будь-яких проблем під час перебування
в Німеччині.
Українські компанії вже успішно брали участь
у таких виставках:

Контактна особа: Олександр Ткачук
Керівник відділу кооперації
Тел.: +380 44 481 33 91
oleksandr.tkachuk@ukrde.com.ua

Положення про сплату внесків
Порядок вступу згідно пункту 1 та 2 статті 12 Статуту, а також на основі
рішення установчих зборів від 14.06.2016

Категорія членства

Сума внеску
Річний членський внесок

A

Малі (дрібні) підприємства,
≤50 cпівробітників у світі *

AA

Середні та великі підприємства,
>50 cпівробітників у світі *

AAA

Прайм-членство:

B

■■

Розміщення банерів на сторінці
палати

■■

Безкоштовна участь у платних
заходах для двох осіб

■■

Знижка до 50% на один
спонсорський внесок
(максимально € 1500)

Спілки, ТПП та інші організації

€ 600

€ 1400

від € 2500

€ 600
Вступний внесок

C

Разовий вступний внесок

€ 400

Заяву на членство та вступ до НімецькоУкраїнської промислово-торговельної
палати можна скачати за посиланням:
ukraine.ahk.de/membership_ua.doc

* Дані стосуються кількості співробітників підприємства або групи підприємств
у всьому світі, включаючи також співробітників контролюючої юридичної
особи, або контролюючої групи компаній у всьому світі.

