А Н К Е Т А/ Q U E S T I O N N A I RE

1

Повна назва підприємства/компанії: Приватне Підприємство «Ольховий»
Complete name of the enterprise/company:

Private Enterprise Olkhovy.
2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади):
директор Ольхова Надія Анатоліївна
Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:

Director Olkhova Nadiia Anatoliivna
3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з
іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса,
телефон/факс): 04074,м Київ,вул. Бережанська,9 ,alderbaking@gmail.com.
+380 44-462-44-19, +380 93 472 03 06
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with
foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax):

9 Berezhanska Str., 04074 Kyiv, Ukraine.
Alderbaking@gmail. com
+38(044) 462-44-19, +380 93 472 03 06
4.

Коротка інформація про підприємство/компанію: Засновано в 2003 році.
Основним видом діяльності є випічка печива «Тарталетки» та
хлібобулочної продукції. Співпрацюємо з мережами АШАН,
МЕТРО,ФУРШЕТ, МЕГАМАРКЕТ та інші. З власними торговими марками
Фоззі Груп-«Премія», «КАРАВАН»; ЄВРОГРУП, Таврія.
Enterprise/company profile: The company founded in 2003. The main

activity is baking cookies tartlets and bakery products.
Our company cooperates with retail company : ASHAN, METRO,
Furshet, Mega Market and other. Of own brands : Fozzy Group,
Karavan, Euro Group, Tavria.

5.

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

Our company does not export their products

6.

Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на
ринки ЄС? Приблизні обсяги товарних партій? Печиво «Тарталетки» в
асортименті 15 т / місяць.
Which products/services your enterprise/company is ready to export to the EU
countries?

Cookies tartalets in assortments. Consignment of 15 tons per month.
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7.

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

All countries of EU.
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