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працюючих у сфері 

сільського господарства та тваринництва 

  

 

Oggetto:  Organizzazione incontri B2B modalità 
Online   

Предмет: Організація онлайн B2B-зустрічей  

 

Spett.le azienda 

Con la presente vogliamo comunicarVi l’avvio del 
seguente programma organizzato da: 

• Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina 

• Federcamere 

• Stema Servizi 

• Associazioni di categoria in Ucraina 

Шановна компанія! 

Ми хочемо повідомити Вас про запуск 
наступної програми, організованої: 

• Торгово-промисловою палатою Італії в 
Україні 

• Федеркамерами 

• «Стема» послугами 

• Асоціації даного сектору 

Il programma è interamente finanziato da Camera 
di Commercio Italiana Per l’Ucraina ed ha lo scopo 
di mettere in contatto le aziende Ucraine, senza 
l’azione di mediatori o altri soggetti non 
qualificati, ed assistiti da organizzazioni di provata 
competenza, sia pubbliche private, ma con i 
requisiti idonei alla gestione delle relazioni 
internazionali. 

Програма повністю фінансується Торгово-
промисловою палатою Італії в Україні і має на 
меті встановити контакт українських компаній 
без дії посередників або інших 
некваліфікованих осіб, а також за допомогою 
організацій із компетентністю, як державних, 
так і приватних, з реквізитами, придатними для 
управління міжнародними відносинами. 

Gli incontri si svolgeranno in modalità online e 
prevedono la partecipazione di 4 soggetti: 

− Rappresentante azienda ucraina 

− Rappresentante azienda italiana 

− Manager italiano competente nel settore 

− Traduttore Ucraino-Italiano 

Зустрічі відбуватимуться Онлайн та 
включатимуть участь 4 осіб: 

− Представник української компанії  

− Представник італійської компанії 

− Італійський менеджер, компетентний у 
цьому секторі 

−  українсько-італійський перекладач 
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Per gli incontri sarà utilizzata la piattaforma Online 
Zoho Meeting messa a disposizione dall’Ente 
organizzatore. 

Для зустрічей буде використана онлайн-
платформа Zoho Meeting, яку надає 
організаційний орган. 

Per aderire al programma finanziato le aziende 
interessate dovranno compilare il form nella 
pagina seguente ed inviarlo. 

Щоб приєднатися до фінансуваної програми, 
зацікавлені компанії повинні заповнити форму 
на наступній сторінці та надіслати її. 

 

Elenco iniziale delle aziende che saranno 
presentate per i primi incontri: 

Список компаній, які будуть представлені на 
перших зустрічах: 

  

AGRI TRADE SRL  
Zona industriale  
San Nicola di Melfi 
85025 Melfi (PZ) 
www.shopagritrade.it 

Пестициди та добрива, обладнання та рослини 
для виробництва фруктів та овочів, продукти та 
послуги для сільського господарства також 
онлайн через платформу електронної комерції 

  

AUTOTRASPORTI CAVALLO GIORDANO 
& VALLAURI SPA 
Via Cuneo, 153/155 
1012 Boves (CN) 
www.gruppocavallo.it 
www.eurospand.com 

Виробники сільськогосподарської техніки 
спеціалізуються на розсіювачах добрив та солі, 
розроблених із міцністю конструкції, точністю 
розподілу, корозійною стійкістю та постійними 
технічними інноваціями. 

  

CABA INDUSTRIALE SRL 

Via Urbania, 26 
48018, Faenza (RA) 
www.cabaindustrie.com 

Машини для роботи на виноградарських 
рослинах та обприскувачі, це міжрядні 
машини, тримери та тримачі інструментів та 
обприскувачі з турбінною системою 
обприскування.    

  

EMILIANA SERBATOI SRL 
Largo Maestri del Lavoro, 40,  
41011 Campogalliano 
www.emilianaserbatoi.com 

Виробництво резервуарів та систем зберігання, 
транспортування та розподілу палива, а також 
систем контролю та управління паливом. 

  

http://www.shopagritrade.it/
http://www.gruppocavallo.it/
http://www.eurospand.com/
http://www.cabaindustrie.com/
http://www.emilianaserbatoi.com/
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ERILON SRL  
Via Spartaco  
24043 Caravaggio (BG) 
www.erilon.it 

Пропонує рішення, які покращують добробут 
корів, телиць, буйволів, коней, свиней та птиці. 
Вивчає, розробляє та встановлює рішення для 
вдосконалення ферм, від систем видалення 
азоту до систем для відділення стічних вод. 

  

I BILANCIAI SRL 
Via Dell’industria, 35 
76121, Barletta (BT) 
www.ibilanciai.com 

Проектування, будівництво та обслуговування 
промислових та комерційних систем 
зважування. Прилади застосовуються в галузях, 
таких як: сільськогосподарська, харчова, 
нафтова, промислова, енологічна. 

  

INTERMIZOO SPA  
Via Urbania, 26,  
48018 Faenza (RA)  
www.intermizoo.it 

Штучне осіменіння биків. Мета: покращити 
поголів'я тварин відповідно до потреб ринку та 
кінцевого доходу тваринницької ферми. 

  

METACORTEX SRL 
Via Dei campi 
38050, Torcegno (TN) 
www.metacortex.it 

Рішення для точного землеробства: за 
допомогою безпілотника та методів штучного 
інтелекту компанія надає послуги з проектів 
точного землеробства та картографування 
земель. 

  

METALLURGICA ABRUZZESE SPA 
Strada della Repubblica 58 
43121 Parma 
www.cavatorta.it 

Металеві огорожі. Металеві сітки та дроти для 
огородження земель сільськогосподарського 
призначення та ділянок, призначених для 
розведення, все зроблено в Італії. 

  

MULTIONE SRL 
Via Palù, 6/8  
36040, Vicenza  
www.it.multione.com 

Багатофункціональні шарнірні міні-
навантажувачі з гідростатичною трансмісією та 
супутніми аксесуарами для сільського 
господарства, тваринництва, садівництва, 
муніципалітетів, будівництва. 

  

NEW WAVE SRL 
Via Rotta Vecchia, 5,  

Персоналізовані добавки та корми. Пропонує 
широкий спектр персоналізованих добавок та 

http://www.erilon.it/
http://www.ibilanciai.com/
http://www.intermizoo.it/
http://www.metacortex.it/
http://www.cavatorta.it/
http://www.it.multione.com/


DIREZIONE ITALIA  

35044 Montagnana (PD) 
www.newwaveanimalsolution.com 

кормів, спрямованих на задоволення потреб 
зростаючих тварин і особливо в стресові 
періоди. 

  

SER.MAC SRL  
Via Zavaglia, 415 
47522 Cesena (FC) 
www.sermac.org 

Машини для переробки фруктів. Реалізація 
спеціалізованих заводів з переробки фруктів 
та овочів: від фази годівлі, до вибору, до 
упаковки. 

  

SPEROTTO SPA 
Via Galvani, 6 
36066, Sandrigo (VI) 
www.sperotto-spa.com 

Виробництво та проектування збірних 
сталевих сараїв для птахівництва, 
тваринництва та промислового використання 
та машинобудування для птахофабрик. 

  

STORTI SPA 
Via Castelletto,10 
370050, Belfiore (VR) 
www.storti.com 

Виробник машин для годівлі тварин з технікою 
"Unifeed": мішалки, причіпні та самохідні для 
управління годуванням жуйних тварин, 
насамперед молочної худоби та м’яса. 

  

VIVAI COOPERATIVI DI PADERGNONE SCA 
Via Barbazan 19, 
38096 Vallelaghi (TO) 
www.vicopad.it 

Щеплення для розплідних лоз, пропонує 
широкий асортимент біло-ягідних червоно-
ягідних трансплантатів: від столових сортів до 
стійких. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newwaveanimalsolution.com/
http://www.sermac.org/
http://www.sperotto-spa.com/
https://storti.com/
http://www.vicopad.it/
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Per partecipare al programma compilare il 
seguente form ed inviarlo all’indirizzo di posta 
elettronica indicato: 

 

 

Щоб взяти участь у програмі, заповніть таку 
форму та надішліть її на вказану електронну 
адресу: 

 

Nome azienda / Ім’я компанії  

Responsabile / Відповідальна особа  

Nome azienda / Ім’я компанії  

Responsabile / Відповідальна особа  

Telefono ufficio / Телефон офісу  

Telefono mobile / Мобільний телефон  

E-mail / Емейл  

 

 

Con la compilazione del presente form l’azienda 
compilante richiede di partecipare al programma 
finanziato e la possibilità di incontrare in modalità 
online le seguenti aziende (mettere segno di 
spunta su aziende che si desidera incontrare): 

Заповнивши цю форму, компанія, що складає 
заявку, просить взяти участь у програмі, що 
фінансується, та можливість зустрітись із 
такими компаніями Онлайн (позначте компанії, 
з якими ви хочете познайомитися): 

 

□  AGRI TRADE SRL 

□  AUTOTRASPORTI CAVALLO GIORDANO 

& VALLAURI SPA 

□  CABA INDUSTRIALE SRL 

□  EMILIANA SERBATOI SRL 

□  ERILON SRL 

□  I BILANCIAI SRL 

□  INTERMIZOO SPA 

□  METACORTEX SRL 

□  METALLURGICA ABRUZZESE SPA 

□  MULTIONE SRL 

□  NEW WAVE SRL 

□  SER.MAC SRL 

□  SPEROTTO SPA 

□  STORTI SPA 

□  VIVAI COOPERATIVI DI PADERGNONE SCA 
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Non appena inviato il form compilato un manager 
di lingua ucraina della Camera di Commercio 
Italiana Per l’Ucraina provvederà a contattarvi per 
fissare le date degli incontri B2B Online. 

 

 

 

Як тільки буде надіслана заповнена форма, з 
вами зв’яжеться україномовний менеджер з 
Торгово-промислової палати Італії в Україні, 
який призначить дати онлайн-зустрічей B2Bю. 

 

Юлія Кріпак 

(Київський організаційний секретаріат) 

E.mail: segreteria.kiev@ccipu.org  

Тел.. +38 044.2231612  
fax. +39 011.0965137 

Ванесса Руссано 

(Генеральний Cекретар ЧЧІПУ) 

 

 

mailto:segreteria.kiev@ccipu.org

