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Семінар-практикум 

«ІНСТРУМЕНТИ ТОРГІВЛІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ОРГАНІЧНОГО ЕКСПОРТУ» 

26 травня 2015  

Місце проведення: Торгово-промислова палата України, 
 

м. Київ, вул.. Велика Житомирська 33 

 

 

 
 

 
Запрошуються до участі всі сертифіковані оператори органічної 

продукції, орієнтовані на експорт!!! 
 

Учасники семінару дізнаються про: 

 Останні цінові тенденції та динаміку на ринку органічної продукції 

 Ефективну логістику та юридичне забезпечення експорту  

 Проекти від іноземних імпортерів органічної продукції , що впроваджуються в Україні 

 Можливості співпраці між виробниками органічної продукції та сертифікованими 
переробними підприємствами  

 
NEW! Он-лайн практикум по використанню торговельної он-лайн платформи 
органічної продукції O-TX (www.O-TX ) для швидкого та ефективного пошуку 

нових бізнес-партнерів та ринків збуту органічної продукції 
 

Умови  участі:  участь у заході для сертифікованих операторів органічної продукції та 
учасників сектору (надавачів послуг, громадських організацій), БЕЗКОШТОВНА. 

 

участь  у заході для  не сертифікованих  виробників, які тільки цікавляться органічним 
виробництвом складає 1000 грн.  
 
мова заходу: українська  
 
Реєстрація  обов’язкова  за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1hkoovV8gHN6t9AhUd5paNIsZdDli5CLRWAmz8-
39Lb0/viewform?usp=send_form 

 
Контакти для додаткової інформації : Ксенія  Гладченко +38(093) 917 29 89, info@ques.com.  

http://www.o-tx/
https://docs.google.com/forms/d/1hkoovV8gHN6t9AhUd5paNIsZdDli5CLRWAmz8-39Lb0/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1hkoovV8gHN6t9AhUd5paNIsZdDli5CLRWAmz8-39Lb0/viewform?usp=send_form
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Час Тема доповіді Доповідач/Модератор  

09:30 

10:00 
Реєстрація учасників 

10.00 

10.15 

Вітальне слово  Представник керівництва Торгово-
промислової палати України  

Наталія Прокопчук, менеджер 
швейцарсько-уркаїнського проекту  
«Розвитокlорганічного  ринку в 
Україні», FiBL 

10:15 

10:45 

Тенденції, поточна ситуація на 
міжнародному органічному ринку та 
ціноутворення 

Гладченко Ксенія, директор 
консультаційного органу «КьюС» 
 

10.45 

11.00  
Обговорення: питання - відповіді   Всі  

11.15 

11.30 
Перерва на органічну каву Всі  

11.30- 
13.00   

Он-лайн майстер-клас від засновника 
торговельної платформи O-TX  

(www.O-TX.com): Органічна торгівля он-
лайн за допомогою електронної 
платформи O-TX (skype- конференція) 

Д-р Мартін Тіммерман, засновник 
електронної торговельної 
платформи O-TX, Німеччина 

13.00  

13.30 
 

Обговорення: Ефективне використання 
торговельної платформи електронної 
торгівлі для експорту органічної 
продукції  

Ксенія Гладченко, директор 
консультаційного органу «КьюС» 
Всі  

13.30 

14.30 
Органічний обід від ТД «Органік Ера» та спілкування  

14.30-
15.00 

Проекти від міжнародних імпортерів в 
Україні для стабільного розвитку 
українського органічного експорту  

Олексій Качковський, представник  
в Україні імпортера органічної  
продукції «БІОЛАНД Маркт» 
(Німеччина)  

Дмитро Сіденко, спеціаліст по 
закупкам імпортера органічної 
продукції «ГРАНОЗА АГ», Швейцарія  

15.00 

15.45 

Практичні питання з організації 
експорту:  логістика  та юридичне  
забезпечення 
 

Михайло Лесняк, експерт Клубу 
експортерів, директор компанії 
OUTVED 
www.people2people.com.ua   
 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ  

http://www.o-tx.com/
http://www.people2people.com.ua/
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15.45 

16.00 
Обговорення: питання - відповіді    

16.00 

16.15 

Послуги переробки, логістики та 
лабораторні дослідження органічної 
продукції для органічного експорту  

Наталія Загребельна  керівник 
відділу якості сертифікованого 
органічного переробного 
підприємства  
ТОВ «Компанія  «Агролідер» 

16.15 

16.30   
 

Вирощування органічної продукції  під 
замовлення. Пропозиції від 
переробника 

Іван Томенко, директор 
сертифікованого  органічного 
переробного підприємства  
ТОВ «Агрофірма «Поле» 

16.30 

16.45  
Запитання та підсумки  

 

Організатори: 
 
 Консультаційний  
орган  
в органічному секторі   

www.ques.com.ua 

Співорганізатори:  
 

 
www.ucci.org.ua 

 

Інформаційні партнери:  
 

 
www.people2people.com.ua 

www.ukraine.fibl.org 
 

 
www.o-tx.com. 

 
www.organicukraine.org.ua 

 

 
www. dzi.gov.ua 

Фінансова підтримка:  
 

      

 
ww. fruit-world.net 

 

http://www.ques.com.ua/
http://www.o-tx.com/

