
 

  

 

SARIO NEWSLETTER 

Vážený podnikateľ, 

dovoľte, aby sme Vám predstavili aktuálne číslo Bulletinu Odboru zahraničného obchodu Slovenskej agentúry pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) na podporu slovenských podnikateľských subjektov v ich exportných aktivitách. 
Bulletin obsahuje aktuálne informácie o zaujímavých podujatiach, veľtrhoch a projektoch SARIO, ako aj praktické zaujímavosti. 

Veríme, že bude pre Vás prínosom. 
Tím SARIO 

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

― 

KALENDÁR PODUJATÍ   

13. 11. 2014 
Exportné fórum 2014- krajín V4 a Rakúska 
Nezmeškajte nové obchodné príležitosti! SARIO Vás pozýva na Exportné fórum 2014, ktoré nadväzuje na 7 úspešných ročníkov 
Slovenskej kooperačnej burzy a je už od roku 2007 každoročným stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov. 
Partnerom tohto ročníka je Vyšehradský región (V4) a Rakúsko. Podujatie ponúka unikátnu možnosť pre malé a stredné podniky 
nájsť si obchodné príležitosti v zahraničí, preniknúť na globálny trh a zároveň osloviť početné relevantné publikum. 

 

14. 10. – 17. 10. 2014 
ELO SYS 2014 — 20. ročník Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky 
SARIO si Vás dovoľuje pozvať na 20. ročník Medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS 2014. 
Program priblíži účastníkom aktuálny stav v tomto sektore nielen v Slovenskej republike, ale prostredníctvom účasti 
zahraničných partnerov a vystavovateľov ho ukáže aj v európskom a svetovom kontexte, vrátane vízie ďalšieho vývoja. 

― 

mailto:trade@sario.sk
http://www.marketing-online.sk/lt.php?c=3771&m=3922&nl=91&s=c26a818e98501aa25d366fb995afc265&lid=56723&l=-http--www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/exportne-forum-2014-krajin-v4-rakuska
http://www.marketing-online.sk/lt.php?c=3771&m=3922&nl=91&s=c26a818e98501aa25d366fb995afc265&lid=56724&l=-http--www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/elo-sys-2014-20-rocnik-medzinarodneho-veltrhu-elektrotechniky-elektroniky
http://www.marketing-online.sk/lt.php?c=3771&m=3922&nl=91&s=c26a818e98501aa25d366fb995afc265&lid=56723&l=-http--www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/exportne-forum-2014-krajin-v4-rakuska


VEĽTRHY A VÝSTAVY 

4. 9. – 7. 9. 2014  
Veľtrh potravín Riga Food 2014 
SARIO Vám dáva do pozornosti 19. ročník najväčšieho a zároveň jedného z najpopulárnejších veľtrhov v Pobaltí vôbec – veľtrh 
potravín Riga Food 2014 so silnou nadregionálnou dimenziou (Pobaltie, Škandinávia, Rusko aj stredná Ázia).  

17. 9. – 19. 9. 2014 
Veľtrh Electric & Power Vietnam 2014 
Pre záujemcov o teritórium Vietnam SARIO dáva do pozornosti medzinárodný veľtrh Electric and Power Vietnam. 5. ročník 
podujatia Electric & Power Vietnam 2014, spolu s pridruženou výstavou Priemyselná automatizácia, predstavuje jedno z 
vedúcich podujatí vo Vietname v oblasti najnovších energetických riešení a produktov. 

22. 9.– 25. 9. 2014 
Erbil International Fair 2014 - Irak 
Erbil International Fair je najväčším veľtrhom so všeobecným zameraním v Iraku a pokrýva širokú škálu sektorov za účasti 
mnohých vládnych agentúr, obchodných komôr, ministerstiev, ambasád a obchodných asociácií z celého sveta. Podujatie je 
zamerané na podporu medzinárodných obchodných partnerstiev s regiónom Kurdistán a Irakom,  ale i zástupcami ďalších krajín, 
ktorí sa veľtrhu zúčastnia. Registrujte sa na tomto mieste. 

21. 9.– 26. 9. 2014 
Globálny podnikateľský kongres — Chorvátsko 2014 
Kongres sa uskutoční v troch lokalitách (Záhreb, Dubrovník a Split), jeho cieľom je pokročiť v spolupráci v oblastiach podnikania 
mladých (start—up), investovania a vzdelávania. Kongresom sa odštartujú dve globálne kampane 'Mindset' a 'New Youth 
Movement — Creators of Jobs', ktoré sa budú realizovať po svete prostredníctvom GEW. 

21. 10.– 26. 10. 2014 
EU–China Business & Technology Cooperation Fair 
SARIO v spolupráci s EU Project Innovation Centre si Vás  dovoľujú pozvať na kooperačnú burzu spolu s veľtrhom, ktorá sa 
uskutoční v čínskom provinčnom meste Chengdu. Cieľom podujatia je predstavenie čínskeho trhu a podnikateľských subjektov 
Európe a naopak,  zvýraznenie európskeho trhu a spoločností v západnej Číne. 

14. 4 - 18. 4.2015  
Medzinárodný veľtrh hospodárstva- Mostar 
SARIO Vám dáva do pozornosti  podujatie Medzinárodný veľtrh hospodárstva – Mostar, ktoré poskytne príležitosť pre 
podnikateľov z rôznych odvetví (stavebníctvo, automobilový priemysel, telekomunikácie, bankovníctvo a mnohé iné). Veľtrh 
ponúka priestor na networking pre vystavovateľov a návštevníkov, ale aj organizáciu okrúhlych stolov, konferencií, firemných 
akcií,  ktoré sú prispôsobené potrebám a požiadavkám vystavovateľov. 

― 

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. 

Najbližšie semináre organizované v priestoroch SARIO 
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September 2014 
Poľsko - perspektívny obchodný partner 

― 

Prezentujte Vašu firmu v Katalógu kooperačných príležitostí 
Prezentujte zahraničným subjektom potenciál Vašej firmy v oblasti výrobno-kooperačnej spolupráce, subcontractingu a joint-
ventures s cieľom etablovania sa na zahraničných trhoch. Registrácia do katalógu je bezplatná. Najnovší katalóg je dostupný na 
stiahnutie na web stránke SARIO. 

Nájdite si 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. Vyplnením a zaslaním formulára na adresu 
trade@sario.sk  SARIO začína riešiť Váš dopyt. Riešenie dopytov podnikateľských subjektov z domáceho prostredia ako aj zo 
zahraničia, v spolupráci s MZV a EZ SR (podnikateľské centrum) a s regionálnymi kanceláriami SARIO sú v zmysle zadávateľa 
dopytu vyhľadané spoločnosti na potenciálnu kooperačnú spoluprácu. Pre vyplnenie profilu kliknite na tento odkaz. 

Staňte sa členom Združenia dodávateľov investičných celkov (ZDIC) 
ZDIC je dobrovoľné združenie spoločností (členov), ktorého cieľom je prostredníctvom spoločných aktivít exportovať ich 
produkty a služby do zahraničia. Spojením viacerých spoločností sa dosiahne vyššia úspešnosť v prieniku a pôsobení na 
zahraničných trhoch, pretože pri vývoze veľkých exportných projektov jedna spoločnosť zväčša nie je schopná pokryť veľkú 
exportnú zákazku. 

― 

AKTUALITY, ZAUJÍMAVOSTI 

Ako úspešne obchodovať s Poľskom? 
Pre získanie stabilnej pozície na poľskom trhu si prečítajte desatoro odporúčaní pre podnikateľov, ktorí sa zaujímajú o tento 
región. Získate prehľad o možnostiach využitia výhod, ktoré ponúkajú špeciálne hospodárske zóny v Poľsku, zistite čo všetko je 
možné slobodne do krajiny dovážať a v neposlednom rade získajte krátky prehľad o poľskej kultúre podnikania. Ak Vás tento 
región zaujme, nezabudnite sa zaregistrovať na tento ročník Exportného fóra, kde partnerov z Poľska určite stretnete. 

Zaujímate sa o obchodnú spoluprácu s Maďarskom? 
Zistite viac informácií o špecifikách zahraničného obchodu s Maďarskom a o perspektívnych sektoroch a regiónoch pre 
obchodnú spoluprácu. 

Zaujíma Vás obchodný trh Českej republiky? 
Česká republika je pre mnohých slovenských podnikateľov lákavá z dôvodu dobrých a výhodných obchodných kontaktov, 
geografickej a jazykovej blízkosti, veľkosti trhu a podobných zákonov. Na web stránke SARIO sa dozviete viac o dôvodoch pre 
obchodovanie s Českou republikou, o špecifikách zahraničného obchodu a o perspektívnych sektoroch pre podnikanie.   Ak Vás 
tento región zaujme, nezabudnite sa zaregistrovať na tento ročník Exportného fóra, kde podnikateľov z Českej republiky budete 
môcť stretnúť. 

Hľadáte obchodnú príležitosť v Rakúsku? 
Získajte prehľad o viac ako 90 obchodných príležitostiach v Rakúskom teritóriu, v rôznych odvetviach a kategóriách. Pre náhľad 
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k obchodným príležitostiam kliknite na tento odkaz. 

 

 

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

 

Tento newsletter neposkytuje záväzné právne stanoviská. SARIO nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym 
použitím informácií na nej uvedených. 
Zdroj použitých obrázkov: archív SARIO, 123RF 
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