


Slovenská kooperačná burza 
 
je najväčšie medzinárodné partnerské 
kooperačné stretnutie slovenských a 
zahraničných podnikateľských 
subjektov na Slovensku, ktoré SARIO 
organizuje už od roku 2007 pod 
záštitou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky.  
 
Zároveň je najvýznamnejším podujatím 
v rámci projektu SARIO Business Link 
na podporu exportu. 



Slovenská kooperačná burza 
slovenským firmám prináša možnosť 
nájsť si nové exportné a obchodné 
príležitosti v zahraničí a preniknúť tak 
na globálny trh. 
 
 
Súčasne predstavuje zahraničným 
účastníkom Slovensko, jeho obchodný  
a investičný potenciál, poskytuje platformu na 
nadviazanie nových kontaktov s domácimi 
spoločnosťami za účelom budúcej spolupráce. 
 
 
Zameriava sa na kľúčové sektory: 
automotive, strojárstvo, energetika, 
informačné a komunikačné technológie, 
stavebníctvo. 



Slovenská kooperačná burza  
 
 
od svojho vzniku doposiaľ priniesla 
možnosť spojiť obchodný a 
výrobný potenciál  
 
 

viac ako 1500 firmám  
z 35 krajín sveta.  



Uskutočnilo sa 707 oficiálne 
registrovaných B2B rokovaní, 
60 na mieste vyžiadaných B2B 
rokovaní a množstvo neformálnych 
rozhovorov.  

84%  
účastníkov bolo veľmi 
spokojných s podujatím 
a považuje ho za prínosné  

viac ako 35% účastníkov 
predpokladá sumu budúcich 
uzavretých kontraktov 
v hodnote nad 100 000 Eur  



TOP 5 Slovenská kooperačná burza 2015 
 

1. Bilaterálne rozhovory na základe 
individuálneho vopred naplánovaného 
harmonogramu 
 

2. Nové kontakty na obchodné a investičné 
príležitosti doma i v zahraničí 
 

3. Priama spätná väzba, informácie a 
individuálne konzultácie k vybraným 
teritóriám, projektom a financovaniu 
 

4. Atraktívny sprievodný program 
Export à la Google: Ako vám môže Google 
pomôcť rásť na nových trhoch 
3D Slovensko a Slovenský pavilón 
EXPO Milano 
 

5. Efektívny neformálny networking 



„SKB je výborné kooperačné podujatie, kde nájdete nových 
zákazníkov a nápady, ako robiť vlastný biznis ešte lepšie.“  
ABB, s.r.o., SR 
 
„SKB vidíme ako veľkú príležitosť stretnúť sa s firmami. Toto podujatie 
pokladáme za kľúčové pre uzatváranie medzinárodného biznisu.“ 
IPEC Group, strategický partner SKB2015, SR 
 
„Na SKB sme tretíkrát. Mali sme mnoho rokovaní, odchádzame 
spokojní a určite sa zúčastníme aj budúci rok.“  
Black Sea Business League, Ukraina 
 
„SKB vnímam ako jednu z najpozitívnejších podujatí v rámci 
slovenského a českého trhu.” CRT- Electronic, s.r.o., SR 
 
„Je to naša 4. účasť na SKB. Vidíme progres podujatia v kvalite 
účastníkov aj v organizácii.“ Merchant, s.r.o., SR 
 
„SKB je pre mňa zaujímavá skúsenosť. Dajú sa tu získať dobré 
kontakty a nájsť potenciálni partneri, preto si myslím, že SKB je 
veľkým prínosom.” Schmachtl GmbH, Rakúsko 
 
„Ak chcete preskúmať nový trh, toto je jeden z najlepších spôsobov.“ 
Olderico Caviglia, Byzzpro Ltd., Malta 
 
VIDEO SKB2015 

https://www.youtube.com/watch?v=AP1zvaSdLT8


Slovenskej kooperačnej burzy 2015,  
ktorej partnerskou krajinou bola Čína, 
sa zúčastnilo 205 spoločností.  

Približne 30% účastníkov sa tohto podujatia zúčastňuje opakovane. 

110 73 22 





Spájame firmy so svetom obchodu a investícií  
Pomáhame realizovať slovenské exportné ambície  
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  
www.sario.sk 

Slovenská kooperačná burza 2015 
 

1. Správa z podujatia 
2. Fotogaléria 
3. Katalóg účastníkov 
4. Partneri podujatia 
5. Video medajlón 

http://www.sario.sk/
http://www.sario.sk/sk/novinky/slovenska-kooperacna-burza-2015
http://www.sario.sk/skb2015fotogaleria
http://www.sario.sk/sites/default/files/data/Slovak Matchmaking Fair 2015 - Information Brochure.pdf
http://www.sario.sk/sites/default/files/data/Prezent%C3%A1cia1_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AP1zvaSdLT8
https://www.youtube.com/watch?v=AP1zvaSdLT8

