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Proexportná akadémia SARIO 
„Osobitosti obchodovania s Japonskom a Kóreou “ 

1.7.2015 

 
 

Názov seminára:    „Osobitosti obchodovania s Japonskom a Kóreou“ 
 

Dátum:     1.7.2015 
 
Miesto:   SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava 
 
Počet účastníkov:   max. 30 osôb  
 
Účastnícky poplatok:  20 EUR / osoba 

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovný materiál a občerstvenie 
 
Termín ukončenia   30.6. 2015 
 
Prednášajúci:  Branislav Pochaba,  obchodno – ekonomický diplomat, 

Veľvyslanectvo SR v Japonsku 
  

Vladislav Fintor, ekonomický diplomat, 
Veľvyslanectvo SR v Kórejskej republike 

   
   

     
Čas konania:    9:00 – 13:00 
 
On-line prihláška:  http://www.sario.sk/sk/osobitosti-obchodovania-s-japonskom 

 
 
  
Program seminára  

     
 
08:45 – 09:00  Registrácia účastníkov 
 
 
09:00 – 09:10  Otvorenie seminára – úvodné privítanie 

  Tibor Buček, riaditeľ OZO SARIO 
 
09:10 -  10:45  

 Predstavenie teritória Japonska, investičných a obchodných príležitostí 
v Japonsku pre slovenské firmy 

 Kultúrne rozdiely  a základy biznis etikety v Japonsku 
 Obchodovanie s japonskými partnermi  a špecifiká krajiny, odporúčania 

a skúsenosti etablovaných spoločností  
 Podnikateľská legislatíva a podpora japonskej vlády, verejné obstarávanie  

      
Branislav Pochaba, obchodno-ekonomický diplomat, 

     Veľvyslanectvo SR v Japonsku 
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10:45 – 11:00  Prestávka 
 
11:00 – 12:15  

 Predstavenie teritória Kórejskej republiky, investičných a obchodných 
príležitostí v Kórei pre slovenské firmy 

 Kultúrne rozdiely  a základy biznis etikety v Kórei 
 Konkrétne príležitosti  obchodovania s Kóreou 
 Predstavenie obchodnej stratégie na kórejskom trhu 

Vladislav Fintor, ekonomický diplomat, 
Veľvyslanectvo SR v Kórejskej republike 

 
 
12:15 – 12:30  Success Stories – predstavenie úspešných slovenských spoločností  

podnikajúcich v Japonsku a Kórei (TBC) 
 
12:30 – 13:00  Individuálne konzultácie/ Diskusia 
 
  

Drobné zmeny programu vyhradené 
 

 
 
ZMLUVNÉ PODMIENKY: 

o  Pri neúčasti prihláseného záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia.  
o  Zaslaním  prihlášky a uhradením  poplatku za  kurz  zmluvné strany  uzatvárajú  dohodu 
podľa zákona  NR SR  č. 18/96 Z.z. o cenách.  Zmluvný  vzťah  vzniká  medzi vysielajúcou  
organizáciou  a organizátorom podujatia SARIO. 
o  V prípade nepredvídaných okolností si SARIO vyhradzuje právo organizačných zmien a 
zaväzuje sa včas ich oznámiť. 
 
 
STORNO PODMIENKY:  
Vašu telefonickú, písomnú alebo e-mailovú prihlášku na podujatie považujeme za záväznú  
v zmysle zmluvných podmienok. V prípade storna na aktivite do 3 pracovných dní Vám 
vyfakturujeme poplatok vo výške 50% z ceny kurzu. 
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