
Ponúka pre účastníkov prioritne prevádzkové a investičné financovanie, exportno-importné financovanie, leasing, financovanie pohľadávok.
Patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu. Už dlhodobo je spoľahlivý partner vo veciach finančných pre
retailových klientov, malých a stredných podnikateľov, korporátne firmy a tiež pre klientov privátneho bankovníctva. Okrem kompletnej
ponuky bankových produktov vyniká aj vďaka uplatňovaniu bankopoistného konceptu a najmä osobným prístupom. V portfóliu nechýbajú
bežné účty, termínované vklady, spotrebné či hypotekárne úvery, kreditné karty, ako aj rôzne ďalšie produkty, napr. životné či neživotné
poistenia, podielové fondy, leasing či stavebné sporenie. Vďaka našim neustálym inováciám sú klienti vždy o krok vpred.
 
ČSOB, ako jediná banka na Slovensku, ponúka klientom okrem kompletného financovania aj prístup do medzinárodnej online platformy 
Trade Club. Ide o inovatívny nástroj na hľadanie nových obchodných príležitostí a potrebných informácií pre ďalší rast biznisu. ČSOB Trade 
Club prepája firemných klientov, umožňuje im rozvíjať ich medzinárodný obchod či získavať kontakty z celého sveta. Zároveň zahŕňa širokú 
databázu užitočných informácií o konkrétnych trhoch z celého sveta. Aktuálne je súčasťou siete spolu viac ako 40 krajín, vrátane väčšiny 
európskych trhov, pričom ich počet kontinuálne narastá.
 
Viac o ČSOB Trade Club sa dozviete na www.csob.sk/podnikatelia-firmy/trade-club.
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Je exportno-úverová agentúra — jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov najmä formou poskytovania
financovania, poistenia a bezplatného exportného poradenstva. Umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných 
vzťahov aj v rizikových teritóriách  a podporuje všetkých vývozcov bez ohľadu na veľkosť alebo sektor podnikania.

Na podujatí bude prezentovať pilotné podujatie vzdelávacieho cyklu Smart Innovation Forum, ktorý v spolupráci s APZ a ZSP SR
pripravil magazín Revue priemyslu s partnerstvom spolupracuj.me  s cieľom rozvíjať inovačné schopnosti podnikov s pomocou inteligentných 
technológií. Úvodné podujatie predstaví manažérom a podnikateľom v priemysle prínos a potenciál inovácií s využitím digitálnych nástrojov 
ako nástroj konkurencieschopnosti a dôležitý prvok firemnej stratégie, aj na základe úspešných príbehov zo slovenského priemyslu.
Podujatie sa uskutoční ako odborná verejná časť Valného zhromaždenia Zväzu strojárskeho priemyslu SR.
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Odbor Podnikateľské centrum MZVEZ SR bude na podujatí slovenským firmám poskytovať informácie o zahraničných trhoch,
obchodných a investičných príležitostiach a tendroch v zahraničí, o plánovaných podujatiach, odborných seminároch, veľtrhoch 
a výstavách a podnikateľských misiách a fórach. Podnikateľské centrum ponúka celú škálu služieb a kontakty siete ekonomickej
diplomacie na portáli Podnikajme v zahraničí.

Zástupca spoločnosti zodpovie všetky otázky spojené s agendou superodpočtu nákladov na výskum a vývoj, na základe skúseností 
s vyše 2 000 projektmi a 100 kontrolami z ČR. Dozviete sa — ktoré subjekty majú nárok na superodpočet, na ktoré činnosti je možné 
uplatniť superodpočet, ako ohraničiť náklady na prototyp a skúšobnú prevádzku pre účely superodpočtu, ako rozpoznať výskum a vývoj 
spracovateľských procesov, ako nastaviť efektívnu a spoľahlivú agendu k superodpočtu.

Nekonečno možností spolupráce. Jednoduchý, ale komplexný nástroj na podporu podnikania vytvorený špeciálne pre potreby
priemyselných firiem. Web spolupracuj.me slúži na hľadanie kooperačných prienikov a prepojenie firiem navzájom, ale i na nadviazanie 
spolupráce firiem s konkrétnymi katedrami technických univerzít. Umelá inteligencia a prepracovaný systém spájania ponuky s dopytom 
šetrí váš čas a prináša nové možnosti.
Na portáli môžete ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či priestor pre ďalší rast. Firmám umožňuje riešiť aj praktické 
problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, problémami vo výrobe a mnohé iné. Technickým univerzitám 
umožňuje ponúkať svoje kapacity a reagovať na konkrétne dopyty firiem. Webový portál spolupracuj.me je vaša virtuálna zasadačka, kde 
môžete kontaktovať potenciálneho partnera, ktorý vás zaujme svojou ponukou alebo dopytom.
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Agrokomplex — Národné výstavisko, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho
význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí. Poslaním podniku v oblasti 
výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej 
aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním 
veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí.
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Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce 
z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie 
sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov.


