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←
V roku 2014
sa podujatia zúčastnilo
149 spoločností, z toho
bolo 64 zahraničných.

Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu

„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

→
V roku 2014
sa uskutočnilo
583 bilaterálnych
rokovaní.

SARIO Business Link

Slovenská
kooperačná burza 2015
10. november 2015, Bratislava

Dátum
10. november 2015
Miesto
Hotel Bratislava, Bratislava
Rokovací jazyk
anglický
Registrácia
Viac informácií nájdete na stránke
slovakmatchmakingfair.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 2015.
—
9. ročník podujatia je venovaný regiónu Ázia, so zameraním na
Strednú Áziu (Kazachstan) a Čínu.
Slovenská kooperačná burza 2015
Slovenská kooperačná burza 2015 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 možností
investícií najmä v oblastiach automobilového priemyslu, strojárstva,
energetiky, informačných a komunikačných technológií.
Prečo sa zúčastniť?
Slovenská kooperačná burza, ktorú organizuje SARIO
pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, je už od roku 2007
najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných
podnikateľov na Slovensku.
Podujatie Vám ponúka unikátnu možnosť rokovať s relevantnými
obchodnými partnermi v jeden deň a na jednom mieste, získať nové
kontakty, nájsť si obchodné príležitosti a partnerov v zahraničí.
Zaregistrujte sa čo najskôr!

Výsledky a ohlas 2007 – 2014
Slovenská kooperačná burza od svojho vzniku doposiaľ priniesla
možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 1200 firmám
z 30 krajín.
8 úspešných ročníkov podujatia vyvolalo záujem na strane podnikateľov,
ako aj podnikateľských zväzov, obchodných komôr a odbornej verejnosti.
O rastúcom kredite kooperačnej burzy svedčí aj pozitívna spätná väzba
účastníkov.

Rok

Počet firem

miesto

partner

2007

113

Expo Center, Trenčín

2008

240

BB Expo, Banská Bystrica

Česká republika

2009

249

Hotel Dukla, Prešov

Ruská federácia

2010

120

Agrokomplex, Nitra

Francúzsko

2011

139

Holiday Inn, Žilina

Srbsko

2012

86

Agrokomplex, Nitra

Bulharsko

2013

261

Hotel Bratislava, Bratislava

Ruská federácia

2014

149

Hotel Bratislava, Bratislava

krajiny V4, Rakúsko

„Viac ako 2900 bilaterálnych
rokovaní pre vyše 1000 registrovaných
spoločností za 8 rokov existencie
potvrdilo, že Slovenská kooperačná burza
je najväčšie podujatie svojho druhu
na Slovensku.“
—
Róbert Šimončič
generálny riaditeľ SARIO
2015

“Ďakujem za príležitosť
zúčastniť sa na Exportnom fóre 2014
a získať tým možnosť nadviazať nové
obchodné partnerstvá. Vďaka vysoko
kvalitnej organizácii celého podujatia
sme absolvovali niekoľko bilaterálnych
rokovaní a taktiež neformálnych
rozhovorov počas galavečera.”
—
Tomáš Mlynka
Merchant s.r.o.
2014
“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

