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Ринок 

• Тенденції 

• Вплив 
Covid19 

• Перспективи 

Відповідність 
вимогам покупців 

• Можливості 

• Якість 

• Сертифікація 

• Процес 

Експортний 
маркетинг 

• «Правильний» 
покупець 

• Можливі 
варіанти 

• Обрання 
замовника 

Взаємодія з 
покупцями в ЄС 

• Хто є хто? 

• Ролі та 
витрати 

• Ведення 
бізнесу 

Комунікація на 
експортних ринках 

• Інструменти 

• Як 
впровадити 
CRM 

• Кон'юнктура 
ринку 

9 липня 15:00 23 липня 15:00 13 серпня 15:00 27 серпня 15:00 3 вересня 15:00 

Цикл вебінарів 2020 – Розвиток експорту їстівних горіхів 







ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ – ПРОПОЗИЦІЯ 

 
1. Низькі ціни можуть вплинути на зменшення 

площ малоприбуткових насаджень у США 
 
2. Обмеження споживання води в Каліфорнії 
 
3. Зростання виробництва в Китаї – нижча 

якість. Чи покращиться якість? Нові 
насадження? 

 
4. Зростання Чилі сповільнилося – посуха та 

кліматичні зміни врівноважують нові 
насадження. Прогноз на 2021 р. – 140 000 т 

 
5. В Західній Європі спостерігається баланс; 

зростання не очікується 



ДОВГОСТРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ – ПОПИТ 

1. Попит на їстівні горіхи швидко зростає – здорова їжа, 
рослинні білки 

2. ЄС – тенденція збільшення числа споживачів, що 
обирають вегетаріанську їжу 

3. Посилення уваги до охорони навколишнього 
середовища – зростання попиту на органічні волоські 
горіхи 

4. Диверсифікація застосування волоських горіхів 

5. Коротші ланцюги поставок; жорсткіше регулювання 

6. Споживачі хочуть більше знати про їжу, яку 
споживають 

7. Менше трейдерів; більше прямих закупівель; менше 
спекуляцій 



Криза і ринки 

 Невпевненість і страх – люди відчувають, що рішення треба 
приймати швидше 
 

 Зосереджуйтесь на причинах і не думайте про наслідки 
 

 Намагайтеся сприймати та поширювати інформацію, яка 
заспокоює 
 

 Проблеми, притаманні ланцюгу поставок, масштабуються 
 

 Маніпулятори намагатимуться скористатися ситуацією 
невизначеності 



Вимоги покупців на 
ринку ЄС 



ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ТУРБУЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПОКУПЦІВ 

Надійний ланцюг 
поставок 

Законодавче 
забезпечення 
безпечності 

харчових 
продуктів 

Коливання цін 

Неналежне 
виконання 

контрактних 
зобов’язань 

Захист торгової 
марки 



Яких помилок припускаються експортери? 

• Недооцінюють завдання, що 
стоїть перед ними 

• Мають незрозумілі цілі 

• Поверхневе/жодного 
дослідження ринку 

• Поганий вибір покупців 

• Погана комунікація з покупцями 

Мова не лише про 
укладення угоди якомога 

швидше. 
 

Йдеться про процес 
становлення експортно- 

орієнтованого 
підприємства 



Чому експортерами не вдається знаходити потрібних покупців? 

1. ПЕРЕРОБНИКИ ПОСПІШАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ З ПЕРШИМ КЛІЄНТОМ, ЯКОГО 
ВДАЄТЬСЯ ЗНАЙТИ, БЕЗ НАЛЕЖНОГО АНАЛІЗУ ДОЦІЛЬНОСТІ СПІВПРАЦІ З ЦИМ 
ПОКУПЦЕМ/ БРОКЕРОМ/ АГЕНТОМ 
 

2. ПЕРЕРОБНИКИ НЕ ДОСЛІДЖУЮТЬ РИНОК, АБИ ЗНАЙТИ ПОКУПЦІВ, ЯКІ ДІЙСНО 
ВІДПОВІДАЮТЬ ЇХ ПОТРЕБАМ 
 

3. ПЕРЕРОБНИКИ  НЕ МАЮТЬ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА РИНОК 
 

4. ПЕРЕРОБНИКИ ЧЕКАЮТЬ, ДОКИ У НИХ З'ЯВИТЬСЯ ЗАПАС ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПЕРШ 
НІЖ РОЗМОВЛЯТИ З ПОКУПЦЯМИ 

1. ПЕРЕРОБНИКИ ПОСПІШАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ З ПЕРШИМ КЛІЄНТОМ, ЯКОГО 
ВДАЄТЬСЯ ЗНАЙТИ, БЕЗ НАЛЕЖНОГО АНАЛІЗУ ДОЦІЛЬНОСТІ СПІВПРАЦІ З ЦИМ 
ПОКУПЦЕМ/ БРОКЕРОМ/ АГЕНТОМ 
 

2. ПЕРЕРОБНИКИ НЕ ДОСЛІДЖУЮТЬ РИНОК, АБИ ЗНАЙТИ ПОКУПЦІВ, ЯКІ ДІЙСНО 
ВІДПОВІДАЮТЬ ЇХ ПОТРЕБАМ 
 

3. ПЕРЕРОБНИКИ  НЕ МАЮТЬ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ НА РИНОК 
 

4. ПЕРЕРОБНИКИ ЧЕКАЮТЬ, ДОКИ У НИХ З'ЯВИТЬСЯ ЗАПАС ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПЕРШ 
НІЖ РОЗМОВЛЯТИ З ПОКУПЦЯМИ 



ХОЧЕМО 
ВІДПОВІСТИ 

НА ЦІ 
ЗАПИТАННЯ  

“Запорука успішного 
експорту – не лише 
знайти покупця; треба 
знайти правильного 
покупця.” 

Яка інформація необхідна, 
аби стати успішними 

переробниками та 
експортерами? 

Що потрібно знати про 
потенційних клієнтів, аби 

зробити правильний 
вибір? 

Що клієнтам треба знати 
про нас, аби вести з нами 

бізнес? 
Як ми  спілкуємося з ними? 

Що повинні знати наші 
банкіри/ фінансисти про 

наш бізнес? 
Як ми  спілкуємося з ними? 

Яка інформація необхідна, 
аби стати успішними 

переробниками та 
експортерами? 

Що потрібно знати про 
потенційних клієнтів, аби 

зробити правильний 
вибір? 

Що клієнтам треба знати 
про нас, аби вести з нами 

бізнес? 
Як ми  спілкуємося з ними? 

Що повинні знати наші 
банкіри/ фінансисти про 

наш бізнес? 
Як ми  спілкуємося з ними? 



Що турбує покупців? 

Ризики, пов'язані з якістю продукту 

Управління процесами 

Ризики, пов'язані з харчової безпекою 

Непридатність продукту 



Що турбує покупців? 

Цінові конкурентні переваги 

Коливання цін 

Пошук надійного постачальника 

Контрактні ризики 



Що турбує покупців? 

Умови праці/Безпека праці 

Вплив виробництва на навколишнє середовище 

Соціальна відповідальність учасників ланцюга поставок 

Зростання уваги до екологічної складової 



УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ 

ДЛЯ ПОКУПЦІВ 
ЛУЩЕНОГО 

ГОРІХУ 

Змініть підхід – 
шукайте 

постачальників 
напряму 



Як 
відбувається 

управління 
цими 

процесами? 

• Сертифікація безпечного виробництва продуктів 
харчування – законодавство ЄС у 
сфері харчових продуктів, Закон про 
модернізацію норм харчової безпеки США 
 

• HACCP, FSSC, BRC 
 

• Відповідність принципам корпоративної 
соціальної відповідальності – трудова, соціальна, 
екологічна політика або, наприклад, SEDEX 
 

• Простежуваність 
 

• Аудити постачальників 
 

• Побудова відносин з постачальниками та 
встановлення партнерських стосунків 



Ч
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1. ЗАКОНОДАВСТВО 
• РІВЕНЬ 

АФЛОТОКСИНУ 
• МІКРОБІОЛОГІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ 
• ЧИСТОТА 
• ГМО 

2. ТОВАР 
• ЯКІСТЬ 
• ТУ 
• СТАНДАРТИ 
• АНАЛІТИЧНИЙ 

ПАСПОРТ 

4. ЦІНА: 
• КОНКУРЕНТО-

СПРОМОЖНЕ 
РИНКОВЕ 
ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

5. НАДІЙНІСТЬ ТА 
ВИКОНАННЯ 
УМОВ КОНТРАКТУ 
 

6. ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ 

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ІДЕНТИЧНОСТІ 

7. СИСТЕМИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЯКОСТІ 

3. УПАКОВКА 
• СТАНДАРТ 
• ТРАНСПОРТНА 

ОБРОБКА 
• МАТЕРІАЛИ 



Вимоги покупців можна розділити на три групи 

1. Законодавчі вимоги: вимоги, передбачені 
законодавством ЄС або певними національними 
законами 

 

 

2. Вимоги комерційного характеру/      
вимоги згідно незаконодавчих актів: 
характеристики упаковки, документація, сертифікація 
якості, тощо 

 

 

3. Додаткові вимоги: Окрім основних 
законодавчих та бізнес-вимог – процеси та практичні 
методи роботи – сертифікація, соціальні, трудові та 
екологічні умови 

  

 

Обов'язковий 
характер 

На договірній 
основі 

Що це означає 
для експортера? 

Обов'язковий 
характер 

 

На договірній 
основі 

Що це означає для 
експортера? 

Обов'язковий 
характер 

На договірній 
основі 

Що це означає для 
експортера? 

Так Ні Рушай / Стоп 

Так Так Відповідність 
стане перевагою 

Ні Так Можливості 



• Головний принцип 
законодавства ЄС для 
харчових продуктів – 
забезпечення їх безпечності. 
Продукти, які не відповідають 
вимогам, забороняються 
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• Які лабораторії можуть запропонувати 
свої послуги? Чи акредитовані вони в ЄС? 

• Скільки це коштує? Потрібно визначитися 
із лабораторією та повідомити покупцям, 
що продукт проходить тестування 

Стратегія 
виходу на 

ринок 

1. СЕРТИФІКАЦІЯ ЩОДО ВМІСТУ АФЛАТОКСИНУ/ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ/ 
ГМО/ ПЕСТИЦИДІВ – ЕКСПОРТЕРИ ТЕЖ МАЮТЬ БУТИ ГОТОВІ НАДАТИ ДОКУМЕНТИ, ЩО 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ, ТРАНСПОРТНІ 
ДОКУМЕНТИ 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПОКУПЦІ? 

Тому що це – закон! 



Meeting buyers Requirements 
 

2. ЯКІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ / СПЕЦИФІКАЦІЇ ПОКУПЦЯ  

• Перевірте наявну та вхідну продукцію 

• Розробіть таблиці зі специфікаціями 
продукції. Використовуйте існуючі 
специфікації 

• Впровадьте внутрішню систему 
забезпечення якості для вхідного та 
вихідного контролю якості  

• Впровадьте систему управління 
безпечністю продуктів, наприклад, HACCP, 
ISO або BRC 

• Повідомляйте покупців про те, що робите  

Стратегія 
виходу на 

ринок:  
Управляйте 

якістю та  
здобувайте 

довіру покупців 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПОКУПЦІ? 



Meeting buyers Requirements 

• З'ясуйте, як виглядає стандартна упаковка 

• Оцініть її наявність та вартість 

• Додайте до таблиці зі специфікаціями 
продукції варіанти упаковки із зазначенням їх 
вартості 

• Ми можемо запропонувати біг-беги? 

Стратегія 
виходу на 

ринок 

3. СТАНДАРТНА УПАКОВКА – ПОКУПЦІ ХОЧУТЬ, ЩОБ ТОВАР ПОСТАВЛЯЛИ В ОДНАКОВОМУ 
ОПАКОВАННІ, ЯКЕ ЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ДОСТАВКИ І НЕ 
ЗМІНЮЄТЬСЯ ВІД ПОСТАВКИ ДО ПОСТАВКИ 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПОКУПЦІ? 



4. КОНКУРЕНТНІ ЦІНИ – ВИ НЕ ПОВИННІ ПРОПОНУВАТИ НАЙНИЖЧУ ЦІНУ, АЛЕ ПОВИННІ МАТИ 
МОЖЛИВІСТЬ СПІВСТАВИТИ СВОЮ ЦІНУ ІЗ ЦІНАМИ ІНШИХ ПОДІБНИХ ДО ВАС ПОСТАЧАЛЬНИКІВ 

• Вивчіть ринок.  Як? 

• Знайте все про свої витрати 

• Дізнайтеся, хто ваші конкуренти, та 
які ціни вони пропонують 

Стратегія 
виходу на 

ринок 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПОКУПЦІ? 



5. НАДІЙНІСТЬ ТА ВИКОНАННЯ УМОВ КОНТРАКТУ – НЕВИКОНАННЯ КОНТРАКТІВ СТАЛО 
ЗВИЧНИМ ЯВИЩЕМ 

• Гарна репутація означає кращі ціни 

• Сформулюйте власну політику та 
дотримуйтесь її 

• Повідомте про це клієнтам 

Стратегія 
виходу на 

ринок 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПОКУПЦІ? 



6. ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ: РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС У СФЕРІ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА ПРИНЦИПОМ «КРОК НАЗАД / КРОК ВПЕРЕД» 

• Дослідіть мережу поставок. Як 
можна ідентифікувати товари? 

• Впровадьте відповідну систему  

• Повідомте про це клієнтів 

Стратегія 
виходу на 

ринок 

ЧОГО ХОЧУТЬ ПОКУПЦІ? 



Продукт, процес або ланцюг поставок 

Якість 
продукту 

Процес 
виробництва 

Етична 
складова 

Корпоративна 
соціальна 

відповідальність 

Сертифікат 

Чим керуються? 

Що 
сертифікується? 

Як 
сертифікується? 

Чи потрібен для 
експорту? 



Продукт, процес або ланцюг поставок 

Якість 
продукту 

Процес 
виробництва 

Етична 
складова 

Корпоративна 
соціальна 

відповідальність 

Сертифікат Сертифікат якості 
Серт. відповідності 
мікробіологічних 
показників 

Чим керуються? Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Якість 
Зниження ризиків 

Що сертифікується? Конкретна 
партія товару 

Як сертифікується? Перевірка партії 
товару 

Чи потрібен для 
експорту? 

Завжди 



Продукт, процес або ланцюг поставок 

Якість 
продукту 

Процес 
виробництва 

Етична 
складова 

Корпоративна 
соціальна 

відповідальність 

Сертифікат Сертифікат якості 
Серт. відповідності 
мікробіологічних 
показників 

HACCP 
ISO 
GMP (Належна виробнича 
практика) 

Чим керуються? Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Якість 
Зниження ризиків 

Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Зниження ризиків 
Якість 

Що сертифікується? Конкретна 
партія товару 

Переробні потужності 

Як сертифікується? Перевірка партії 
товару 

Аудит підприємства 

Чи потрібен для 
експорту? 

Завжди Завжди для 
переробників 



Продукт, процес або ланцюг поставок 

Якість 
продукту 

Процес 
виробництва 

Етична 
складова 

Корпоративна 
соціальна 

відповідальність 

Сертифікат Сертифікат якості 
Серт. відповідності 
мікробіологічних 
показників 

HACCP 
ISO 
GMP (Належна виробнича 
практика) 

SEDEX 
Fairtrade 
Organic 

Чим керуються? Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Якість 
Зниження ризиків 

Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Зниження ризиків 
Якість 

Соціальні та 
екологічні 
проблеми 

Що сертифікується? Конкретна 
партія товару 

Переробні потужності Ланцюг поставок 

Як сертифікується? Перевірка партії 
товару 

Аудит підприємства Аудит усього 
ланцюга 

Чи потрібен для 
експорту? 

Завжди Завжди для 
переробників 

Добровільна 



Продукт, процес або ланцюг поставок 

Якість 
продукту 

Процес 
виробництва 

Етична 
складова 

Корпоративна 
соціальна 

відповідальність 

Сертифікат Сертифікат якості 
Серт. відповідності 
мікробіологічних 
показників 

HACCP 
ISO 
GMP (Належна виробнича 
практика) 

SEDEX 
Fairtrade 
Organic 

SEDEX, BRC та приватний 
бізнес 

Чим керуються? Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Якість 
Зниження ризиків 

Закон про безпеку 
харчових продуктів 
Зниження ризиків 
Якість 

Соціальні та 
екологічні 
проблеми 

Споживчий попит 
Репутаційні ризики 

Що сертифікується? Конкретна 
партія товару 

Переробні потужності Ланцюг поставок Процеси та відповідність 

Як сертифікується? Перевірка партії 
товару 

Аудит підприємства Аудит усього 
ланцюга 

Аудит процесів 

Чи потрібен для 
експорту? 

Завжди Завжди для 
переробників 

Добровільна Вимагають окремі покупці, 
але все частіше 



1. Відрізняються залежно від покупця та сектору 

2. Чим більше ви відповідаєте вимогам покупців, тим більша 
вірогідність співпраці та вища ціна, яку ви можете запропонувати 

3. Покупці можуть домовлятися або йти на компроміс при 
обговоренні комерційних/незаконодавчих вимог 

4. Єдиним джерелом інформації є індивідуальний покупець, хоча 
вимоги в різних секторах доволі подібні 

Commercial & Non Legislative 
requirements Незаконодавчі або комерційні вимоги 



ПОГОВОРИМО ПРО ЦІНОУТВОРЕННЯ 



1. Попит і пропозиція 

2. Якість продукції та її застосування 

3.Процес сертифікації продукції 

4. Розташування – наприклад, відстань до переробних потужностей 

5. Витрати та цінові конкурентні переваги 

6. Оцінка ризиків покупцями/продавцями 

7. Обмеження з боку уряду країни –  наприклад, податок на експорт 

8. Умови оплати 

9. Співвідношення сил покупця і продавця 

10. Кількість посередників 

Які фактори 
визначають 
ціну? 



Які фактори впливають на ціноутворення? 
 

Ризик: Якщо покупець або продавець пов'язує угоду з великими 
ризиками, він спробує домовитись про кращу ціну, аби управляти 
цими ризиками  

Ризик означає   
• хороша репутація = вищі ціни 
• ризики, пов'язані з якістю = нижча ціна 
• тобто фермери, які пропонують невеликі обсяги, отримують 

нижчу ціну 
• тобто продукція, що купуватиметься у віддалених районах, 

коштуватиме менше 
• тобто, якщо покупець вважає, що з будь-якої причини може 

втратити на угоді, він намагається знизити ціну, за якою 
купуватиме 



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, 
ПОВ'ЯЗАНІ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ? 



ЩО МОЖЕ ЗМУСИТИ ПОКУПЦІВ МЕНШЕ ЗВАЖАТИ НА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ? 

Рекомендації від інших покупців 

Система безпечності харчових продуктів та сертифікація 

Таблиці зі специфікаціями товарів і картки обліку показників якості 

Хороші комунікативні навички постачальника – професійний підхід 

Знання ринку 

Надійність – не давайте обіцянок, які не зможете виконати 

Хороший професійний веб-сайт 



Покупці шукають надійні ланцюги поставок 

Довгострокові відносини – Зростати разом з постачальниками 

Післязбиральна доробка та зберігання врожаю 

Простежуваність 

Мікробіологічні показники,  рівні залишків пестицидів, рівень афлотоксину 

Органи влади ЄС, базуючись на власному досвіді, посилюють або, навпаки, послаблюють контроль 
виконання вимог . Приклад: Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми 
(Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF)  

Забезпечте взаємодію з учасниками ланцюгу поставок! 



«Якість» як спосіб життя  

Ми не говоримо, що в наявності 
у вас сертифікатів  треба 

переконувати кожного покупця. 
Йдеться про орієнтацію на 

клієнтів, яким потрібно, аби у 
вас були сертифікати, адже саме 

вони готові заплатити за це 

Не змінюйте історію 
компанії, радше 
використовуйте 

сертифікацію СМЯ як 
доказ/ підтвердження 

ваших слів 

Розмовляйте про це: управління 
якістю, сертифікація, 

маркування, технічні умови, 
таблиці зі специфікаціями 

товарів 

Тримайте документи наготові.  
Не чекайте, доки вас про них 

спитають 

Завжди просіть надіслати відгук. 
Завжди просіть про допомогу 

Переконайтеся, що ваш веб-сайт та сторінки у 
соціальних мережах відображають все це 

Інформуйте свого покупця про те, що робите 



Соціальна відповідальність бізнесу – CSR   

Постачальник має позитивно впливати на весь ланцюг, аби забезпечувати його стійкість 

Довгострокові стосунки / Пряме спілкування 

Оцінка впливу – екологічного або соціального 

Розподіл ризиків 

Конвенції Міжнародної організації праці (ILO) – свобода асоціацій, скасування 
примусової чи обов'язкової праці, заборона дитячої праці 

Своєчасне здійснення оплат та стабільні ціни 

Повага до прав людини 

Поважне ставлення до навколишнього середовища 



 Екологічні проблеми дуже турбують європейських споживачів 
 

 Шкідливі викиди в процесі виробництва; раціональне видобування 
ресурсів; споживання води; використання пакувальних матеріалів, 
що підлягають повторній переробці; утилізація відходів 
 

 Бізнес усвідомлює, що неналежне поводження з боку постачальників 
може негативно вплинути на їхню репутацію та бренд 
 

 Покупці зазвичай вимагають відповідності вимогам законодавства 
або положенням кодексу професійної етики замість процедури 
сертифікації. Перевірка здійснюється під час аудиту 

Соціальна відповідальність бізнесу на практиці 





УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ  

МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

ПЛОДООВОЧЕВОГО СЕКТОРУ НА 

ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У 

ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 



Цикл вебінарів з розвитку експорту для МСП 

Вебінар 2. Вимоги покупців 

Наступний вебінар 13 серпня – Експортний маркетинг 

Дякую 

УКРАЇНА: СПРИЯННЯ ВИХОДУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОГО 

СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ЇХ У ЛАНЦЮЖКИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 

Офіс Проєкту ІТС в Україні  м. Херсон  тел.: +38 (050) 9577786, +38 (096) 4784332 
itcukraine@intracen.org  http://tradeproject.com.ua  https://www.facebook.com/ITCUkraine 

mailto:itcukraine@intracen.org
http://tradeproject.com.ua/
https://www.facebook.com/ITCUkraine

