
 

 

 

NEWSLETTER PRE ZAHRANIČNÝ OBCHOD 

Vážený podnikateľ, 

dovoľte, aby sme Vám predstavili aktuálne číslo Bulletinu na podporu slovenských podnikateľských subjektov v ich 
exportných aktivitách, pripraveného odborom zahraničného obchodu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 
(SARIO). 

Bulletin obsahuje aktuálne informácie o zaujímavých exportných a obchodných podujatiach, veľtrhoch a projektoch agentúry 
SARIO, ako aj rôzne aktuality a zaujímavosti. 

Veríme, že tieto informácie v Bulletine budú pre Vás prínosom. 

Tím SARIO  

Vaše podnety a pripomienky nám, prosím, posielajte na adresu trade@sario.sk. 

― 

KALENDÁR PODUJATÍ   

26. 03. 2015 
SARIO Business Link — Riešenia pre stavebníctvo - odborná konferencia pre verejnosť 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás pripravila na rok 2015 sériu kooperačných podujatí na 
podporu exportu pod názvom SARIO Business Link. Prvým v rade je sprievodné podujatie veľtrhu CONECO pod názvom SARIO 
BUSINESS LINK - Riešenia pre stavebníctvo. Radi Vás privítame na odbornej konferencii zameranej na stavebníctvo, ktorá 
zároveň ponúkne možnosť zapojiť sa do reálnych zahraničných projektov v stavebníctve. 
Viac informácií 

15. 03. — 18. 03. 2015 
Podnikateľská misia do Kazachstanu 
Agentúra SARIO si Vás dovoľuje informovať, že na základe vysokého záujmu podnikateľov organizuje podnikateľskú misiu do 
Kazachstanu. Počas misie Vám budú predstavené konkrétne projekty v oblasti energetiky, stavebníctva a strojárstva. 
Podrobnosti o projektoch je možné prekonzultovať ešte pred odletom. 
Viac informácií 

28. 04. — 29. 4. 2015 
Fínska podnikateľská misia na Slovensku 
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SARIO a ZÚ SR v Helsinkách si Vás dovoľujú informovať, že v dňoch 28. — 29. 4. 2015 navštívi Slovensko fínska podnikateľská 
delegácia, ktorú povedie štátny podtajomník pre vonkajšie ekonomické vzťahy MZV Fínska Matti Anttonen. 
Počas misie sa uskutoční business fórum, v rámci ktorého budú prebiehať bilaterálne rokovania medzi slovenskými a fínskymi 
firmami z oblastí: energetika, strojárstvo, ICT, čisté a zelené technológie, výskum, vývoj a inovácie. 
Pre viac informácií kontaktujte Miroslavu Kudelásovú, E: miroslava.kudelasova@sario.sk 

14. 05. 2015 
Slovensko-turecké podnikateľské fórum v Istanbule 
Za účasti predsedu vlády SR sa v Istanbule uskutoční VI. Inovačné a technologické podnikateľské fórum Slovenska a Turecka. 
Súčasťou programu bude okrem bilaterálnych obchodných rokovaní slovenských a tureckých firiem aj slávnostné 
otvorenie "Slovensko-tureckého permanentného fóra pre vedu, inovácie a obchod na pôde BILGI univerzity v Istanbule". 
Registrácia 

01. 05. — 31. 10. 2015 
EXPO Miláno 2015 
Svetová výstava EXPO Miláno 2015 bude veľkým javiskom, kde sa môžu účinkujúci predstaviť prostredníctvom inovatívnych 
riešení k problémom súvisiacich s výživou planéty, ľudstva a prístupu k životnému prostrediu. Posolstvom výstavy je "Uživiť 
planétu, energia pre život"(Feeding the Planet, Energy for Life). V rámci veľtrhu je pripravený aj bohatý biznis program pre 
účastníkov  (účastnícke krajiny) aj pre návštevníkov. O platforme B2B sa dočítate aj na stránke 
www.expobusinessmatching.com. 
Viac informácií 

― 

VEĽTRHY A VÝSTAVY 

Podpora mikro, malých a stredných podnikateľov v oblasti priemyselnej výroby prostredníctvom účasti na 
výstavách/veľtrhoch s MH SR v zahraničí   

07. — 10. 04. 2015 Metalworking 2015, Minsk (Bielorusko) 
Obrábanie kovov a zliatin, zváračské a kovoobrábacie technológie 
Prihlasovanie do 06. 03. 2015 

13. — 17. 04. 2015 Hannover Messe Hannover, Hannover, (Nemecko) 
Technológie a automatizácia 
Prihlasovanie do 13. 03. 2015 

14. — 17. 04. 2015 Mosbuild 2015, Moskva (Ruská Federácia) 
Stavebná výroba, interiérové vybavenie 
Prihlasovanie do 13. 03. 2015 

Kontaktné osoby za MH SR: E: lucia.pawlikova@mhsr.sk, jana.minarovicova@mhsr.sk T: 02/4854 1622 

14.04. — 18.04. 2015 
Medzinárodný veľtrh hospodárstva – Mostar 
Viac než 10 rokov je Mostar hostiteľom jednej z najvýznamnejších a najnavštevovanejších hospodárskych akcií v regióne — 
Medzinárodného veľtrhu hospodárstva. Top štatút si mostarský veľtrh zachováva vytváraním príjemného podnikateľského 
prostredia cez špičkové služby a priestoru pre networking pre vystavovateľov a návštevníkov, ale aj organizovaním okrúhlych 
stolov, konferencií, firemných akcií, ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám vystavovateľov. Partnerskou krajinou 
tohoročnej výstavy je Taiwan. 
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Pre viac informácií kliknite SEM. 

15.04. — 05.05. 2015 
Canton Fair 2015 
SARIO si Vás dovoľuje informovať o možnej účasti na výstave Canton Fair, ktorá sa bude konať v rôznych tematických oblastiach 
v meste Guangzhou, Čína. Canton Fair je najväčší veľtrh v Číne a na svete, ktorý sa pravidelne organizuje od roku 1957 dvakrát 
ročne. Je organizovaný pod záštitou Ministerstva obchodu Čínskej ľudovej republiky a vlády čínskej provincie Guangdong 
(Kuang-tung). 
Viac informácií nájdete TU. 

12.05. — 15.05. 2015 
Bieloruské priemyselné fórum 2015 
SARIO a  ZÚ SR v Minsku si Vás dovoľujú informovať o projekte medzinárodnej výstavy "Bieloruské priemyselné fórum 2015" v 
rámci integrovanej akcie "Euroázijský týždeň 2015". ZÚ SR v Minsku organizuje národný stánok  (6-9 m2), kde môžu slovenskí 
podnikatelia bezplatne vystavovať svoje výrobky, prípadne prezentovať inovačné a vedecko-výskumné projekty spolupráce. 
Zároveň sa môžu  zúčastniť na jednotlivých konferenciách a sympóziách, kde by mohli prezentovať svoje záujmy na bieloruskom 
— euroázijskom trhu. 
Pre viac informácií a registráciu kliknite SEM. 

08.06.– 11.06. 2015 
Medzinárodný veľtrh spotrebného tovaru – Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015 a China-CEEC 
Investment and Trade Expo 2015 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s lokálnou vládou mesta Ningbo, v provincii Zhejiang (Čína) Vám 
dáva do pozornosti možnosť zdarma vystavovať svoje produkty a služby na 14. Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru – 
Výstava výrobkov z krajín strednej a východnej Európy 2015. Veľtrh sa uskutoční pri príležitosti organizovania Investično-
obchodného veľtrhu Čína – krajiny strednej a východnej Európy v rámci formátu 16SVE+ČĽR. 
Registrujte sa TU. 

― 

PROJEKTY SARIO 

Proexportná akadémia SARIO (PAS) 
Zámerom  a hlavným cieľom akadémie je zvýšiť informovanosť najmä malých a stredných podnikov o odborných aspektoch a 
metódach medzinárodného obchodovania, zaužívaných praktikách v obchodnej komunikácii a tiež špecifikách obchodovania na 
jednotlivých zahraničných trhoch. 

19. 03. 2015 
PAS "Horizont 2020 – Podpora malých a stredných podnikov" 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Styčnej 
kancelárie SR pre výskum a vývoj organizujú seminár "Horizont 2020 – Podpora malých a stredných podnikov". 
Cieľom semináru je poskytnúť informácie o možnostiach financovania spoločností z najväčšieho európskeho programu na 
podporu výskumu a inovácií – Horizont 2020. 
Registrujte sa TU. 

14. 04. 2015 
PAS "Ako prezentovať svoju firmu v angličtine" 
Na seminári získate praktický návod ako si pripravovať prezentáciu v anglickom jazyku, osvojíte si odporúčané slovné spojenia 
a na záver budete mať možnosť pripraviť a aj odprezentovať vlastnú prezentáciu. 
Registrujte sa TU. 
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Nájdite svojho kooperačného partnera na Portáli exportných a kooperačných možností 
Aktívne vyhľadávajte zahraničných obchodných partnerov so zámerom etablovať sa na zahraničných trhoch. Komunikujte s nimi 
a vymieňajte si informácie o ponukách a dopytoch prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. 
Registrácia a zverejnenie požiadavky na kooperáciu sú bezplatné. 

Business Partner Search Profile 
SARIO pomáha slovenským aj zahraničným firmám získať tie najlepšie príležitosti spolupráce, join-venture, subkontraktingu, 
technologickej kooperácii, R&D, výmene know-how, obchodnej výmeny a podobne. Zaslaním vyplneného formulára na adresu 
trade@sario.sk SARIO začína riešiť Váš dopyt. 
Pre vyplnenie profilu  kliknite SEM. 

― 

AKTUALITY, ZAUJÍMAVOSTI 

Dotazník o využívaní proexportných nástrojov z pohľadu podnikateľov 
Dovoľujeme si Vás požiadať o Vaše skúsenosti s využívaním proexportných nástrojov SR. Do prieskumu o reálnom využívaní 
proexportných nástrojov štátu sa môžete zapojiť do 15. marca 2015. 
Dotazník je anonymný, prehľadný a na jeho vyplnenie stačí menej ako 10 minút. Ďakujeme za Váš čas, názory a odporúčania. 
Pre vyplnenie dotazníku  kliknite SEM. 

Národný obchodný portál Slovensko 
Národný obchodný portál Slovensko je celosvetová databáza firiem, výrobcov, obchodníkov a poskytovateľov služieb. 
Registrácia a používanie je zadarmo a prináša skvelú príležitosť pre zahraničné firmy nájsť si slovenského dodávateľa alebo pre 
slovenské prezentovať sa na globálnej úrovni a byť jednoducho vyhľadateľný cez webové vyhľadávače. Od bežných databáz sa 
odlišuje možnosťou jednoducho editovať firemný profil, zaregistrovať ponuku produktov alebo služieb a vytvárať medzi 
registrovanými profilmi firiem vzťahy podobné sociálnym sieťam a sledovať tak aktuálne dianie v sledovanom okruhu. 
Navštívte stránku Národného obchodného portálu Slovensko a nájdite svojho obchodného partnera. 

Informácia o priebehu a záveroch konferencie Budúcnosť exportu SR 
SARIO dáva do pozornosti informáciu o priebehu a záveroch konferencie "Budúcnosť exportu Slovenskej republiky - štát a 
podnikatelia spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť", ktorá bola prijatá na rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a 
investícií dňa 18.2.2015. Konferencia, ktorú organizovalo MH SR v spolupráci s EXIMBANKOU SR sa konala koncom roka 2014 v 
Bratislave. Bola zameraná predovšetkým na domáce stredne veľké podniky, ale aj segment malého a stredného podnikania. 
Pre viac informácií o záveroch konferencie kliknite SEM. 

Príručka pre vývozcov do krajín mimo EÚ 
Je vývoz Vašej spoločnosti predmetom prešetrovania v súvislosti s ochranou obchodu v krajinách mimo EÚ? Práve Vám je 
určená príručka, ktorú vydala Európska komisia. Táto príručka Vám pomôže porozumieť najdôležitejším pojmom ochrany 
obchodu a poradí Vám, ako postupovať v prípade prešetrovania opatrení na ochranu obchodu. Príručka pre vývozcov EÚ  

 

 

E-mail: trade@sario.sk 
Web: www.sario.sk        

 

Tento newsletter neposkytuje záväzné právne stanoviská. SARIO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym 
použitím informácií na nej uvedených. 

© 2015 SARIO 
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