
Termín
3. november 2016

miesTo
Hotel Bratislava, Bratislava

rokovací jazyk
anglický

cena
Poplatok za účasť na podujatí 
za jedného zástupcu účastníka* je 100€  .
—
Každý ďalší zástupca účastníka* uhradí 
poplatok 50€.
—
Počet svojich zástupcov zaznačí účastník 
v registračnom formulári pri on-line 
registrácii na podujatie.
—
*Účastníkom na podujatí sa rozumie jeden 
podnikateľský subjekt.

regisTrácia
slovakmatchmakingfair2016.sario.sk

konTakT
Dominika Dubovská
T: 02 58 260 132
E: matchmaking@sario.sk

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

slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vás pozýva 
na najväčšie podujatie v rámci projektu sario Business Link — 
slovenskú kooperačnú burzu 2016.

sLovenská kooperačná Burza
Slovenská kooperačná burza je medzinárodné podujatie zamerané 
na bilaterálne rozhovory firiem, na prezentáciu subkontraktačných 
ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek 
na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi 
a možnosti investícií, najmä v oblasti automobilového priemyslu, 
strojárstva, energetiky, informačných a komunikačných technológií. 
Od svojho vzniku v roku 2007 priniesla možnosť spojiť  obchodný 
a výrobný potenciál  viac ako 1 500 firmám z 35 krajín sveta.

Top Téma 10. ročníka

auTomoBiLový priemyseL

SARIO
Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu

sario Business Link

3. november 2016, Bratislava

sLovenská kooperačná Burza 2016

SARIO
SlOvenSká AgentúRA pRe
ROzvOj InveStícIí A ObchOdu

prečo sa zúčasTniť?
slovenská kooperačná burza je každoročne najväčším 
a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných 
podnikateľov na slovensku.
•	 podujatie už 10 rokov ponúka unikátnu možnosť rokovať
 s relevantnými obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste
•	 bilaterálne rozhovory na základe individuálneho vopred naplánovaného 

harmonogramu
•	 sourcing — príležitosť pre slovenské firmy zapojiť sa do dodávateľského 

reťazca významnej nadnárodnej spoločnosti
•	 atraktívny sprievodný program — Automotive Supply Chain 

Conference, predstavenie investičného prostredia a 3D Slovensko — 
Slovensko ako ho nepoznáte

 •	predstavenie unikátneho slovenského prototypu športového 
automobilu Brutal a ďalšie svetové prekvapenia

•	 nové kontakty, obchodné a investičné príležitosti doma i v zahraničí
 •	priama spätná väzba, informácie a individuálne konzultácie k vybraným 

teritóriám, projektom a financovaniu
 •	efektívny neformálny networking počas dňa aj gala večera, 

ktorý navyše ponúka kultúrny a gastronomický zážitok



sario Business Link

sLovenská kooperačná Burza 2016

SARIO
SlOvenSká AgentúRA pRe
ROzvOj InveStícIí A ObchOdu

program
2. novemBer 2016
19.00 — 20.00

3. novemBer 2016
7.30 — 8.30

8.00 — 10.00

8.30 — 9.00

9.00 — 10.30

10.45 — 12.00

13.30 — 14.45

9.00 — 12.00

12.00 — 13.30

13.00 — 18.00

15.30 — 17.00

19.00

Čaša vína 
•	 privítanie účastníkov v predvečer podujatia v priestoroch hotela

Registrácia a príchod hostí a účastníkov podujatia

Občerstvenie

Slávnostné otvorenie 

Predstavenie slovenských automobiliek
•	 Akou fázou rozvoja prechádzajú slovenské továrne automobiliek,
 aké výzvy ich čakajú a čo im majú ponúknuť potenciálni obchodní partneri 
    
Lokalizačné plány, best cost country sourcing, technická podpora dodávateľom
•	 Ako sa napojiť na nadnárodný biznis, cesta Vašej spoločnosti do triedy 

Tier1 a Tier2 

Priemysel v digitálne prepojenej dobe 
•	 Priemysel 4.0, automatizácia, robotizácia a digitálne technológie, 

nová disciplína Automotive IT, Digital Single Market EÚ — predstavenie 
trendov a dostupné case studies

Odborný program v podobe panelovej diskusie bude doplnený 
prezentovaním konkrétnych projektov a tém.

Plánované B2B rokovania

Obed 

Plánované B2B rokovania 

Občerstvenie

Gala večer


