1. l SARIO - ODBOR INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
 asistencia pri implementovaní investičných projektov a expanzií
 konzultácie k podmienkam investičnej pomoci
 poradenstvo ohľadom tzv. „Super odpočtu“ na výskum a vývoj
 identifikácia potenciálnych dodávateľov a poskytovateľov služieb
 informácie o výhodách a možnostiach zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania
 inovačné služby - prepájanie potreby investorov etablovaných na Slovensku s
kompetenciami slovenských inovatívnych spoločností
 diverzifikačné služby - podpora diverzifikácie sektorového portfólia slovenských
firiem smerom k perspektívnym a vysoko technologickým odvetviam
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si naplánujte stretnutie.
V registračnom portáli zvoľte „SARIO Investment Project Department“
alebo nám napíšte na invest@sario.sk.
2. l SARIO - ODBOR ZAHRANIČNÉHO OBCHODU
 komplexné podporné aktivity za účelom internacionalizácie a rastu slovenských
podnikateľských subjektov prostredníctvom medzinárodného obchodu
 vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov na Slovensku pre zahraničné
spoločnosti, ktoré majú záujem o slovenské produkty a služby
 rozširovanie povedomia o slovenskom exportnom potenciáli - informačné,
poradensko-asistenčné služby a vzdelávacie aktivity
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte
stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „SARIO - Foreign Trade Department“
alebo nás kontaktujte mailom na trade@sario.sk.
3. l SARIO - REGIONÁLNE KANCELÁRIE
 ponuka najväčšej databázy priemyselných nehnuteľností - možnosť vybrať, predať,
prenajať či kúpiť najvýhodnejšie miesto na podnikanie
 prepájanie firiem s univerzitami a miestnymi inštitúciami
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte
stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „SARIO - Regional Offices“ alebo
nás kontaktujte napriamo regiony@sario.sk.
4. l SARIO - NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE MSP
so sídlom mimo Bratislavského kraja
 podpora prostredníctvom bezplatnej účasti na výstavách a veľtrhoch v zahraničí
 podpora prostredníctvom účasti na podnikateľských misiách
 podpora pri možnom zapájaní sa do dodávateľských reťazcov, najmä zahraničných
spoločností
 podpora formou účasti na bezplatných školiacich programoch. Exportnej akadémie
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte
stretnutie cez registračný portál. Zvoľte „SARIO - National project“ alebo nás
kontaktujte mailom na np@sario.sk.
Viac informácií o službách a aktivitách SARIO nájdete na stránke www.sario.sk.

5. l ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA PROSMAN & PAVLOVIČ
Profesionalita a odbornosť, rýchle a spoľahlivé právne poradenstvo, riešenia
šité na mieru klientov.
Spoločnosť Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. je advokátskou
kanceláriou pôsobiacou na trhu právnych služieb Slovenskej republiky od roku 2009.
Spokojnosť klientov sa snažia dosahovať predovšetkým kvalitou poskytovaných
služieb, ktorá sa opiera o odbornosť členov tímu dosiahnutú ich dlhoročnou praxou,
ako aj o zameranosť na potreby a najlepšie obchodné záujmy klientov. Advokátska
kancelária Prosman a Pavlovič dosahuje kontinuálny rast a progres prejavujúci sa
predovšetkým v personálnej oblasti (nárast počtu zamestnancov) a v obchodnej
oblasti (nárast počtu klientov, otvorenie nových pobočiek nielen na Slovensku, ale
aj v Českej republike). Tím kancelárie tvoria odborníci z rôznych právnych odvetví
(obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske právo, pracovné právo,
colné právo, daňové právo, správne právo, energetické, právo, finančné právo, právo
duševného vlastníctva atď.) Klientom poskytuje komplexnú právnu ochranu.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si naplánujte stretnutie. V
registračnom portáli si zvoľte „Prosman a Pavlovič advokátska kancelária,
s.r.o.“.
6. l MINISTERTSVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVEZ SR
Pracovníci Podnikateľského centra a ekonomickí diplomati na 70 slovenských
diplomatických misiách sú odborníkmi, ktorí pomáhajú firmám pri prieniku na
zahraničné trhy, poskytujú odborné obchodné poradenstvo a praktickú podporu
slovenským firmám, ktoré chcú rozvíjať svoje podnikanie v zahraničí.
Prostredníctvom radu jedinečných služieb, vrátane pomoci pri účasti na zahraničných
veľtrhoch a na podnikateľských misiách a poskytovania špecifických informácií o trhu
môžeme pomôcť rýchlo sa vysporiadať s nástrahami, ako sú napríklad rôzne regulácie
a obchodné praktiky.
Pre začínajúcich exportérov
 pomoc pri riešení kultúrnych a jazykových špecifík
 poradenstvo v oblasti prieskumu trhu
 podporu rozvoja podnikania
Pre skúsenejších exportérov
 účasť na sektorovo zameraných obchodných misiách a seminároch
 prístup k hlavným nákupcom, štátnym inštitúciám a dodávateľským reťazcom na
zahraničných trhoch
 poradenstvom pri vytváraní medzinárodných partnerstiev a spoločných podnikov
 prvotné návštevy na nových trhoch
 informácie o nových obchodných príležitostiach
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte
stretnutie cez registračný portál. Pri výbere zvoľte „Ministry of Foreign
and European Affairs“.

7. l MINISTERTSVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR –
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SLOVENSKEJ REBUBLIKY V ZAHRANIČÍ
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRAHE
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v ČR, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o českom
trhu, poradenstvo, podporu slovenských investorov v ČR, si vopred naplánujte
stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Prague“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V TOKIU
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v Japonsku, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o trhu,
si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the
Slovak Republic in Japan“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BERNE
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy vo Švajčiarsku, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o
trhu, si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of he
Slovak Republic in Bern“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V LONDÝNE
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy vo Veľkej Británii, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií
o trhu, si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the
Slovak Republic in London“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V TEL AVIVE
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v Izraeli, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o trhu, si
vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak
Republic in Tel Aviv“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HAAGU
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v Holandsku, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o trhu,
si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak
Republic in The Hague“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MOSKVE
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v Ruskej Federácii, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o
trhu, si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the
Slovak Republic in Moscow“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATÉNACH
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v Grécku, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o trhu, si
vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak
Republic in Athens“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V Addis Abebe
V prípade záujmu o vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov a príležitostí pre
slovenské firmy v Etiópii, sprostredkovanie kontaktov a rôznych informácií o trhu, si
vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak
Republic in Addis Abeba“.

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DUBLINE
V prípade záujmu o konzultačné služby spoločnostiam, ktoré majú záujem
vstúpiť na írsky trh si vopred naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte
„Embassy of the Slovak Republic in Dublin“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V INDONÉZII
V prípade záujmu o konzultačné služby ohľadom vstupu na trh Indonézie, si vopred
naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic
in Indonesia“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MOLDAVSKU
V prípade záujmu o konzultácie k vstupu na trh Moldavska, si vopred naplánujte
stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Moldova“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NIKÓZII
V prípade záujmu o konzultácie k vstupu na trh Cypru, si vopred naplánujte stretnutie.
V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Nicosia“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V TURECKU
V prípade záujmu o konzultačné služby ohľadom vstupu na turecký trh, si vopred
naplánujte stretnutie cez registračný portál. V registračnom portáli zvoľte „Embassy of
the Slovak Republic in Ankara“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KUVAJTE
V prípade záujmu o konzultácie ohľadom vstupu na trh v Kuvajte, si vopred naplánujte
stretnutie cez registračný portál, zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Kuwait“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BIELORUSKU
V prípade záujmu o konzultačné služby, či o vstup na bieloruský trh, si vopred
naplánujte stretnutie. V registračnom portáli zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in
Minsk“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MEXIKU
V prípade záujmu o konzultačné služby k vstupu na trh Mexika, naplánujte si vopred
stretnutie, v registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Mexico“.
GENERÁLNY KONZULÁT V SANKT PETERBURGU
V prípade záujmu o konzultačné služby v oblastiach Ruskej federácie: Arkhangelská
oblasť, Karelská republika, Leningradská oblasť, Murmanská oblasť, autonómny okruh
Nenets, Novgorodská oblasť, Pskovská oblasť, Petrohrad, si v registračnom portáli
zvoľte „ The Consulate General in Sankt Peterburg“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V NÓRSKU
V prípade záujmu o konzultácie ohľadom vstupu na trh Nórska, si vopred naplánujte
stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in Oslo“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V KAZACHSTANE
V prípade záujmu o konzultačné služby spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na trh
Kazachstanu, si vopred naplánujte stretnutie . V registračnom portáli si zvoľte „Embassy
of the Slovak Republic in Kazakhstan“.

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BRUSELI
V prípade záujmu o konzultácie ohľadom vstupu na trh Belgicka, si vopred naplánujte
stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Slovak Embassy in Brussels“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V BELEHRADE“
V prípade záujmu o konzultačné služby zamerané na vstup na trh Srbska si vopred
naplánujte stretnutie v registračnom portáli, zvoľte „Embassy of the Slovak Republic in
Belgrade“.
VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V SOULE
V prípade záujmu o konzultačné služby spoločnostiam, ktoré majú záujem vstúpiť na trh
Kórejskej republiky, si naplánujte stretnutie. V registračnom portáli si zvoľte „Embassy
of the Slovak Republic in Seoul“.
8. l ISA - INVESTMENT SUPPORT ASSOCIATION
ISA je nezisková mimovládna organizácia propagujúca investičný sektor v Slovenskej
republike. ISA je skupina popredných profesionálov v oblasti služieb, ktorá pomáha
zahraničným a domácim subjektom pri ich pôsobení v Slovenskej republike. Združuje
viac ako 30 spoločností poskytujúcich poradenské a iné služby investorom v
nasledujúcich oblastiach: právne služby, realitné poradenstvo, poradenstvo v oblasti
životného prostredia, riadenia, audit finančného poradenstva a dane, architektúra
a dizajn, projektový a stavebný manažment, stavebníctvo - inžinierske, IT a
telekomunikačné služby.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto témam si vopred naplánujte stretnutie
cez registračný portál zvoľte „Investment Support Association“.
9. l EXIMBANKA SR
EXIMBANKA SR ako exportno-úverová agentúra je jediný priamy nástroj štátu pre
podporu slovenských exportérov. Poskytuje financovanie a poistenie exportu a
umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde
komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. EXIMBANKA
SR vie podporiť exportérov bez ohľadu na veľkosť alebo sektor podnikania. Produkty sú
určené malým, stredným aj veľkým slovenským podnikateľským subjektom zameraným
na export.
 vytvára podmienky pre expanziu slovenského exportu predovšetkým do teritórií
s rastúcim potenciálom a vyššou mierou teritoriálneho rizika
 zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských exportérov na medzinárodných trhoch
pri minimalizácii ich rizika
 poskytuje komplexné riešenie financovania a poistenia exportu
 nakombinuje exportérom produkty na mieru
 Antikorona záruka - vďaka týmto zárukám môžu podniky, ktorým kvôli pandémii
chýba likvidita, získať úver z komerčných bánk za zvýhodnených podmienok.
EXIMBANKA SR poskytuje záruky za úver v objeme od 2 - 20 miliónov €.
 dočasné poisťovanie krátkodobých vývozných úverov aj do vyspelých krajín so
štátnym krytím
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte stretnutie,
v registračnom portáli si zvoľte „EXIMBANKA SR“.

10.l ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA (ČSOB)
Československa obchodná banka je jedna z najsilnejších a najdôležitejších bánk na
slovenskom trhu. ČSOB je univerzálna banka a je členom silnej finančnej skupiny
v rámci Slovenska, ktorá ponúka klientom unikátnu škálu finančných a poistných
produktov.
ČSOB Obchodné financovanie je dlhodobo oceňované zo strany odborníkov z Global
Finance ako najlepší poskytovateľ služieb v rámci Slovenska. V prípade potreby
exportno-importného financovania, dokumentárnych akreditívov, bankových záruk
a prípadne iných potrieb súvisiacich s medzinárodným obchodom sa na nás neváhajte
obrátiť.
ČSOB Trade Club je medzinárodná online platforma pre podnikateľov, ktorá poskytuje
prístup do globálnej siete potenciálnych obchodných partnerov. Zároveň dáva klientom
prístup k rozšírenej knižnici s komerčnými informáciami od importných a exportných
údajov, colných pravidiel, štátnych a sektorových informácii. S touto databázou
informácii je oveľa jednoduchšie nájsť a zamerať sa na najviac sľubné trhy.
ČSOB Match´it je unikátna webová platforma pod záštitou ČSOB, ktorá spája podniky
na predaj s podnikmi a privátnymi investormi, ktorí majú záujem o kúpu spoločností.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte stretnutie
cez registračný portál, zvoľte si „Československá obchodná banka“.
ČSOB Advisory je spoločnosť patriaca do skupiny ČSOB, ktorá poskytuje širokú škálu
poradenských služieb v nasledovných oblastiach:
 Plánovanie nástupníctva – pomáhame našim klientom so zaistením funkčného
nástupníctva prípravou vhodnej štruktúry majetku a procesov.
 Ochrana rodinného majetku – radíme klientom ako nastaviť pravidlá pre
manažovanie rodinných majetkov a strategických kontrol, ktoré majú predísť
potencionálnemu konfliktu v rozhodnutiach ohľadom budúceho smerovania firmy.
 Ocenenie a príprava spoločnosti na predaj – asistujeme našim klientom
v príprave spoločnosti na predaj, aby bola atraktívna pre potencionálna investora.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte stretnutie
cez registračný portál. V registračnom portáli si zvoľte „ČSOB Advisory“.
11.l ZVÄZ STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zastupujeme záujmy podnikateľských subjektov z oblasti strojárskeho priemyslu už
viac ako 30 rokov. Vo forme členstva ponúkame strojárskym spoločnostiam pôsobiacim
na Slovensku širokú škálu služieb.
 prepájania firiem a lídrov
 pripomienkovania legislatívnych návrhov
 kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa
 sprevádzania zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania
 podpory a sprevádzania podnikateľov pri rozvoji inovačného potenciálu
 networkingu formou podujatí
 podpory na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily
 spracovávania odborných analýz
 medializácie potrieb podnikateľov a priemyslu
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte stretnutie.
V registračnom portáli si zvoľte „Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej
republiky“.

12. l CENTRUM TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ PRI CVTI SR
 informačné a poradenské služby v oblasti duševného vlastníctva
 rešeršné služby k predmetom priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory,
ochranné známky, dizajny)
 poukazy na duševné vlastníctvo pre MSP na zľavy z poplatkov za prihlášky
ochranných známok a dizajnov v rámci iniciatívy EUIPO
 spolupráce s akademickou sférou v oblasti výskumu a vývoja
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si naplánujte stretnutie.
V registračnom portáli zvoľte „Centrum transferu technológií pri CVTI SR“.
13. l NÁRODNÉ KOMPETENČNÉ CENTRUM PRE HCP
Aké benefity môže priniesť využitie superpočítačov malým a stredným podnikom?
Superpočítače už nie sú len doménou vedcov. Nástroje vysokovýkonného počítania
(HPC) nachádzajú uplatnenie v mnohých segmentoch: Dizajn a optimalizácia
komplexných súčiastok a dielov, optimalizácia výrobných procesov pomocou
superpočítača šetria čas a materiál, ktoré môžu podniky investovať do ďalšieho výskumu
a vývoja. AI/ML aplikácie na superpočítači umožňujú spracovanie veľkých objemov dát
v krátkom čase. Využitie HPC/HPDA/AI riešení podporuje rozvoj inovácií a zvyšuje
produktivitu.
Na Národné kompetenčné centrum pre HPC sa môžu obrátiť malé a stredné podniky,
firmy z priemyslu a start-upy a využiť BEZPLATNÉ služby:
 Komplexné poradenstvo v oblasti využitia superpočítačov, vysokovýkonnej dátovej
analytiky a strojového učenia. Najčastejšími bariérami, s ktorými sa firmy stretávajú
pri prechode na HPC+ riešenia je nedostatok vedomostí a skúseností. Firmy môžu
konzultovať rôzne možnosti s expertmi na superpočítače a HPC+ aplikácie.
 Realizácia pilotných projektov a „proof-of-concept“ riešení. Nové riešenia
a prístupy umožňujeme vyskúšať a otestovať.
 Vzdelávanie a individuálne školenia. Firmy môžu absolvovať bezplatné kurzy, alebo
si dohodnúť individuálne on-demand školenia.
 Sprostredkovanie expertízy v rámci siete 33 európskych kompetenčných centier.
Spolupracujeme s kompetenčnými centrami v ostatných krajinách a v prípade
potreby sprostredkujeme kontakt so zahraničnými expertmi.
Národné kompetenčné centrum vzniklo vďaka projektu EuroCC, ktorého misiou je
zvýšenie kompetencií a vedomostí v oblasti HPC, vysokovýkonnej dátovej analytiky,
umelej inteligencie a strojového učenia v európskych krajinách a podporiť ich vzájomnú
spoluprácu v tejto oblasti. Je to jeden zo spôsobov, akými chce Európska únia zvýšiť
svoju konkurencieschopnosť a podporiť inovácie.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto službám si vopred naplánujte stretnutie.
V registračnom portáli si zvoľte „Národné kompetenčné centrum pre HPC
(SAV)“.

14. l RESCO
Resco je celosvetový poskytovateľ riešení podnikovej mobility pre systémy Microsoft
Dynamics 365, Salesforce a Resco Cloud. Produkty spoločnosti umožňujú firmám
zhromažďovať a používať obchodné údaje na mobilných zariadeniach práve tam, kde
potrebujú – v teréne, vo fabrikách či pri kontakte so zákazníkom. Resco riešenia
ponúkajú kompletnú offline funkcionalitu, rozsiahle možnosti prispôsobenia a
kompatibilitu naprieč platformami. V súčasnosti produkty spoločnosti využíva viac ako
2 500 firemných zákazníkov po celom svete s viac ako 200 000 licencovanými
používateľmi.
 Resco - Riešenie pre terénnych pracovníkov - dozviete sa, ako efektívne riadiť
terénnych pracovníkov, navrhovať pracovné trasy, plánovať rozdelenie
úloh, alebo ako reportovať výsledky priamo z terénu a s jedinou aplikáciou.
 Resco - Digitalizácia pracovných procesov v terénne - poskytneme vám dôležité
informácie o tom, čo je digitalizácia, kedy by ste ju mali zvážiť, aké sú jej výhody a
ako začať proces digitalizácie vo vašej spoločnosti.
V prípade záujmu o konzultácie k týmto témam si vopred naplánujte stretnutie.
V registračnom portáli si zvoľte „Resco - Digitization of work processes in the
field“ alebo „Resco - Field Staff solution“.
15. l OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI V ŠPANIELSKU
V prípade záujmu o konzultačné službyohľadom vstupu na španielsky trh, si
vopred naplánujte stretnutie . V registračnom portáli si zvoľte „ Cámara de
Comercio Hispano-Checa“.

