
Підготовка презентаційних документів учасника Представницького 

Візиту до Федеративної Республіки Бразилія  

Очна та заочна участь 

Почесне консульство Федеративної Республіки Бразилія у м. Харків виконує 

підготовку презентаційних документів учасників очної та заочної форми, 

щоб зробити візит максимально продуктивним, а саме: 

1. Підготовка та переклад матеріалів, що надав учасник 

Представницького Візиту для інформаційної візитки та поширення під 

час зустрічей у Бразилії  

2. Розміщення інформаційної візитки учасника Представницького Візиту 

на сайті www.brasilconsulkharkiv.orgпортугальською та українською 

мовами (бьстандартно до 1800 знаків) з 17.10.16 по 10.01.17. 

3. Розміщення у каталозі учасників Представницького Візиту 

португальською мовою. 

4. Поширення матеріалів у електронному вигляді під час зустрічей у 

Бразилії (стандартно до 5 400 знаків) 

Тільки для очної участі – учасник має можливість  надіслати відео звернення 

з інформацією про себе (до 30 сек). Відео буде брати участь у 

презентаційному відео України. 

Вартість підготовки презентаційних матеріалів для учасників очної та 

заочної форми – 3 000 грн. 

Можливо замовити додаткові послуги: 

 Збільшення обсягу презентаційних матеріалів – 2000 грн. за 

кожні 1800 знаків (А4) 

 Створення відео-презентації про регіон або субтитри 

португальською до існуючого –  в індивідуальному порядку 

 

Крайній термін подачі матеріалів та оплати – 20 серпня 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasilconsulkharkiv.org/


Приклад матеріалів інформаційної візитки (до 1800 знаків) 

 

Назва: м.Харків 

Розташування: місто на північному сході України на Слобожанщині, 

адміністративний центр Харківської області, площа:  350 км². 

Кількістьнаселення:  1 448 тис. осіб, з агломерацією – понад 2 млн. 

Справка: 

Великий науковий, культурний, промисловий і транспортний осередокУкраїн

и. 60 науково-досліднихінститутів, 41 вищихнавчальнихзакладів, 

8 музеїв, міська картинна галерея, 7 державних театрів і 

кількадесятківнедержавних, 80 бібліотек. 

Розташованобільше 500 промисловихпідприємств, на якихпрацюєблизько 

350 тисячосіб. 

НІПІМП Гипросталь – єдиний в країнах СНД інститут по 

проектуваннюоб’єктівферосплавноговиробництва. 

Другий за чисельністюнаселеннямістоУкраїни. 

Сучаснемістозаснованеблизько 1654 року. Харків в 2010 роцібуввизначений 

як найкращемісто в Україні. 

Основнівидипромисловості: енергомашинобудування, 

електротехнічноїпромисловості, транспортне та 

сільськогосподарськемашинобудування, приладобудування, 

радіоелектроніка, фармацевтика, харчовапромисловість, 

авіакосмічнапромисловості, целюлозно-паперовапромисловість, 

видавничадіяльністьта легка промисловість. 

Продукція багатьох харківських підприємств, такі як сучасні танки, літаки і 

турбіни, відомі на світовому ринку. 

Зацікавленість у співпраці у наступних сферах: 

 Промисловість:експорт продукції  енергомашинобудування 

(«ТУРБОАТОМ»),сільськогосподарськемашинобудування 

(ХТЗ),приладобудування 

 Освіта: обмін студентами між харківськими та бразильськими вузами 

(напрямки: українська та португальська мова, медична освіта). 

 Культура: спільні заходи з поширення української культури у Бразилії 

та навпаки 
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