
EXPORTNÉ FÓRUM
Exportné fórum 2014 nadväzuje na 7 úspešných ročníkov 
Slovenskej kooperačnej burzy a je už od roku 2007 každoročným 
stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov, ktoré organizuje 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou 
Ministerstva hospodárstva SR. Vám ponúka unikátnu možnosť nájsť 
si nové obchodné príležitosti  a partnerov v zahraničí. 

Partnerom tohto ročníka je Vyšehradský región (V4) a Rakúsko. 
Slovenská republika prevzala 1. júla 2014 jednoročné predsedníctvo 
vo V4 s mottom ‘Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet’. Motto odráža 
záujem Slovenska na posilňovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho 
rastu regiónu ako celku. Rakúsko patrí k dlhoročne k stabilným obchodným 
partnerom Slovenska a zároveň je krajinou s prioritným významom 
pre skupinu V4.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ? 
Exportné fórum 2014 je najväčším podujatím, ktoré SARIO organizuje. 
Ponúka unikátnu možnosť pre malé a stredné podniky nájsť si obchodné 
príležitosti v zahraničí a preniknúť na globálny trh a partnerom podujatia 
osloviť početné relevantné publikum. Rozsah poskytnutého plnenia závisí 
od druhu partnerstva.  

Toto medzinárodné podujatie je zamerané na bilaterálne rozhovory 
firiem, na prezentáciu subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, 
voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných 
podnikov so zahraničnými partnermi a hľadanie partnerov na spoluprácu 
najmä v sektoroch: automobilový priemysel, strojárstvo, energetika 
a informačné a komunikačné technológie.

EXPORTNÉ FÓRUM 2014
KRAJÍN V4 & RAKÚSKA

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 
Vás pozýva na Exportné fórum 2014, ktoré sa uskutoční 
13. novembra 2014 v Bratislave. 

SARIO
Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu

DÁTUM
13. november 2014

MIESTO
Hotel Bratislava, Bratislava

ORGANIZÁTOR
Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO)

ROKOVACÍ JAZYK
anglický

REGISTRÁCIA
Vyplňte formulár na stránke 
b2match.eu/exportforum2014/registration.
—
Viac informácií nájdete na stránke
sario.sk/exportneforum2014.

KONTAKT
Jana Jarošová
T: 02 58 260 430
E: matchmaking@sario.sk

Naďa Hladká
T: 02 58 260 321
E: matchmaking@sario.sk

Zaregistrujte sa, čo najskôr!



VÝSLEDKY A OHLAS 2007 – 2013
Exportné fórum (Slovenská kooperačná burza) od svojho 
vzniku doposiaľ priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný 
potenciál viac ako 1200 firmám z 30 krajín.

Siedmy ročník sa konal v Bratislave 20. novembra 2013 a Slovenská 
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu ho zorganizovala v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Ruskej federácie a partnermi podujatia. Pokračoval 
v tradícii šiestich úspešných ročníkov, ktoré sa uskutočnili v Trenčíne, 
Banskej Bystrici, Prešove, Nitre a Žiline, a vyvolal záujem na strane 
podnikateľov, podnikateľských zväzov a obchodných komôr, 
ale aj odbornej verejnosti.
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ROK POČET FIREM MIESTO PARTNER

Expo Center, Trenčín

BB Expo, Banská Bystrica

Hotel Dukla, Prešov

Agrokomplex, Nitra

Holiday Inn, Žilina

Agrokomplex, Nitra

Hotel Bratislava, Bratislava

Česká republika

Ruská federácia

Francúzsko

Srbsko

Bulharsko

Ruská federácia

„Záujmom Slovenskej republiky je 
rozvíjať aktivity slovenských podnikateľov 
v medzinárodnom prostredí. Ekonomická 
diplomacia patrí medzi kľúčové aktivity 

zahraničnej politiky Slovenskej republiky.“ 
—

ROBERT FICO 
predseda vlády SR 

2013 

„Viac ako 700 bilaterálnych 
rokovaní pre vyše 260 zaregistrovaných 

slovenských a zahraničných firiem vytvorili 
podmienky na konkrétne aktivity, ktoré by 

mali, ako v minulých rokoch, vyústiť do 
konkrétnych výsledkov vyjadrených 

uzavretými kontraktmi.“ 
—

RÓBERT ŠIMONČIČ 
generálny riaditeľ SARIO 

2013 

“Musím povedať, že stratégia 
sústredenia sa výhradne na najdôležitejších 

obchodných hráčov bola znovu úspešná. 
Žiadne strácanie času, všetky stretnutia 

naplnili moje očakávania.” 
—

ETTORE U. BELLUCCI
Rena s.r.o. 

2010

“Veľmi užitočné informácie a zaujímavé 
rozhovory! Načasovanie a umiestnenie 

podujatia boli perfektné!” 
—

MICHAEL SANDER 
SEZ AG 
2008 

“Stretnutia boli veľmi dobré, som 
si istý, že Waipuna teraz nájde spôsob, 

ako začať podnikať na Slovensku.” 
—

DENNIS TINDALL 
Waipuna 

2008 

←
V roku 2013 
sa podujatia 
zúčastnilo 
261 spoločností, 
z toho 122 
slovenských.

→
Uskutočnilo sa 

706 bilaterálnych 
rokovaní. 


