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Учасникам ринку транспортних,
експедиторських
та
логістичних
послуг

Шановні експедитори, транспортники, логісти, партнери!
АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС»
запрошує Вас прийняти участь у 21-й Міжнародній
виставці «ТгапзІІкгаіпе 2018», що пройде 23-25 жовтня у Міжнародному виставковому центрі,
Броварський пр-т, 15 в Києві.
Ця виставка вже стала традиційною для України, закордонних партнерів, міжнародних
організацій, експедиторів, вантажовласників, транспортників
та інших учасників ланцюгів
постачання.
Транспорт відіграє важливу роль для транспортування вантажів та функціонування
ланцюгів постачання. Інтеграція ринку, економічний розвиток та використання транспорту - усе
це тісно пов'язано між собою.
На сьогодні транспортна галузь,
перебуває в стані реформування. Збільшення
товаропотоків,
зміна ринків українських виробників - постійно ставлять перед
галуззю
завдання освоєння нових маршрутів, забезпечення конкурентоспроможності, підвищення якості
послуг.
Тому 21-а Міжнародна виставка «ТгапБІІкгаіпе 2018» є унікальною платформою для
презентації можливостей сучасного транспортного комплексу, логістичних послуг та технологій
з використанням цифрових/електронних інструментів. Також вона надає унікальну можливість
заявити про себе, продемонструвати весь потенціал, всі переваги і досягнення та обмінятися
практичним досвідом.
Цей виставковий захід невпинно здобуває авторитет та підтримку серед фахівців
транспортного комплексу України, країн близького і далекого зарубіжжя та сприяє
налагодженню міцних бізнес-стосунків між українськими і іноземними компаніям у сфері
перевезення та логістики.
23 жовтня, в рамках виставки «Тгапзикгаіпе 2018», АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС»
разом з Українським національним комітетом Міжнародної торгівельної палати (ІСС ІІкгаіпе),
Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України
(АсМАП України),
Асоціацією
митних брокерів України (АМБУ), Асоціацією «Портового співтовариства» та підтримки Асоціації
ділового співтовариства ГУАМ (АДС ГУАМ) проводить конференцію «Інноваційний розвиток

транспортних технологій для забезпечення потреб міжнародної торгівлі».
АСОЦІАЦІЯ «УКРЗОВНІШТРАНС» щороку приймає участь у виставці «ТгапзІІкгаіпе 2018»
та запрошує Всіх зацікавлених долучитись до цієї важливої транспортної події.

З повагою,
Генеральний директор
АСОЦІАЦІЇ «УКРЗОВНІШТРАНС»
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