Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016
Zverejnené na SARIO, Slovak Investment and Trade Development Agency (https://www.sario.sk)

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016
Dátum: streda, 25. máj 2016
Miesto: Výstavný areál Agrokomplex v Nitre, Pavilón K
Cena: 60 €/osoba, 40 €/ každý ďalší účastník jednej firmy
Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 25. mája 2016 ďalšie
podujatie v rámci projektu SARIO Business Link [1] -Medzinárodný strojársky kooperačný deň
2016 (MSKD).
MSKD je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 23. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý
sa uskutoční v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.
Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016 je zameraný na podnikateľské subjekty, ktoré
ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných
procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich
produkčných odvetví.
Podujatie poskytne príležitosť na prezentáciu spoločností a výrobného portfólia a na nadviazanie
nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce počas B2B rokovaní s potenciálnymi
partnermi zo Slovenska a ďalších európskych krajín.
Sprievodné podujatie "Sourcing day" ponúkne jedinečnú príležitosť zapojiť sa do
subdodávateľského reťazca 5 významných nadnárodných spoločností
- SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o. [2]
- KTP GROUP [3]
- CCS GROUP [4]
- HESCON [5]
- SPRI [6]
Súčasťou kooperačného dňa je odborná konferencia
"Strojárstvo v digitálne prepojenej dobe" [7]
počas ktorej na základe analýzy a diskusie predstaviteľov štátu a podnikateľov budú identifikované
aktuálne trendy v strojárskom priemysle a opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti a exportnej
výkonnosti slovenských firiem.
PROGRAM

09:00 - 09:30 Registrácia
09:30 - 11:30 Panelová diskusia " [7]Strojárstvo v digitálne prepojenej dobe" [7]
11:30 - 12:30 B2B rokovani
Sourcing
12:30 - 13:30 Obed
13:30 - 16:30 B2B rokovania

Rokovací jazyk: anglický, slovenský, tlmo?ená panelová diskusia
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Kontakt pre slovenské spoločnosti
Naďa Hladká
T: +421 2 5826 0321, M: 0910828227, E: nada.hladka@sario.sk [8]
Kontakt pre zahraničné spoločnosti
Dominika Dubovská Zalubelová
T: +421 2 5826 0132, 0910828276, F: +421 2 5826 0109,
E: dominika.dubovska@sario.sk [9]

[10]
Overte si vášho potenciálneho obchodného partnera
Cribis Univerzálny register je spoľahlivým zdrojom údajov o viac než 10 miliónoch
podnikateľských subjektoch a počas MSKD 2016 máte jedinečnú príležitosť zdarma získať report o
vašich obchodných partneroch.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

URL adresa zdroja: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/medzinarodny-strojarskykooperacny-den-2016
Odkazy
[1] https://www.sario.sk/sk/exportujte-do-zahranicia/sluzby-sario/sario-business-link
[2] https://www.schindler.com/sk/internet/sk/mobilne-riesenia/produkty/eskalatory.html
[3] https://ktp.sk/
[4] https://www.ccsedms.com/en/about-us/locations/slovakia
[5] https://www.hescon.sk/sk
[6] https://www.spri.eus/es/
[7] https://www.sario.sk/sites/default/files/files/Engineering%20goes%20Digital%20SK%20verzia.pdf
[8] mailto:nada.hladka@sario.sk
[9] mailto:dominika.dubovska@sario.sk
[10] https://engineering2016.sario.sk/registration/1
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