А Н К Е Т А/ Q U E S T I O N N A I RE

1

Повна назва підприємства/компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фармстед ЮА».
Complete name of the enterprise/company: Limited Liability Company "Farmsted UA".

2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади): Крилов Сергій
Володимирович, директор
Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:
Sergey Krylov, Director

3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з іноземними
партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс): 04053, м.Київ, Вулиця
Пушкінська, будинок 21, farmstedukraine@gmail.com, +38(066) 788 04 02
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with foreign
partners (postal address, e-mail, telephone/fax): 04053, Kiev, Pushkinskaya street, 21,
farmstedukraine@gmail.com, +38(066) 788 04 02

4.

Коротка інформація про підприємство/компанію: Доброго дня! ТОВ «Фармстед

ЮА» пропонує високоякісний продукт - мед натуральний. Наша компанія
займається виробництвом меду високої якості. Мед зібраний в екологічно
чистих районах України в Центральній і Південній частинах. Надаємо
сертифікати якості та зразки на антибактеріальні препарати.
Enterprise/company profile: Hello! Ltd "Farmsted UA" offers a high-quality product natural honey. Our company has been producing high quality honey. Honey harvested
in ecologically clean regions of Ukraine in the Central and Southern parts. We provide
quality certificates and samples for antibacterials.
5.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції/послуг?
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which
products/services?

6.

Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на ринки
ЄС? Приблизні обсяги товарних партій? Мед всіх сортів
Which products/services your enterprise/company is ready to export to the EU
countries? All grades Honey

6.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої продукції?
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products?

7.

Які регіони (країни) ЄС цікавлять підприємство/компанію з точки зору експортної
діяльності: Всі регіони
What EU regions (countries) are of particular interest for your enterprise/ company
regarding exports operations? All regions

