Slovensko-slovinské podnikateľské fórum
Zverejnené na SARIO, Slovak Investment and Trade Development Agency (https://www.sario.sk)

Slovensko-slovinské podnikateľské fórum

Dátum: streda, 22. júl 2020
Miesto: Kongresová sála MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
Cena: bezplatne
Organizátor: SARIO v spolupráci s MZVEZ SR a Kanceláriou prezidenta SR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Kanceláriou prezidenta
Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pozývajú
slovenských podnikateľov na Slovensko-slovinské podnikateľské fórum.
Podnikateľské fórum bude organizované pri príležitosti štátnej návštevy slovinského prezidenta
Boruta Pahora v Bratislave.
Oficiálnu slovinskú delegáciu budú sprevádzať zástupcovia spoločností zo sektorov zelenej
ekonomiky a obehového hospodárstva, digitalizácie a informačno-komunikačných technológií, emobility, umelej inteligencie a inovácií. Podnikateľské fórum Vám prináša možnosť nadobudnúť
priame kontakty so slovinskými partnermi v týchto sektoroch.
Počas podnikateľského fóra budete mať možnosť viesť rokovania taktiež so zástupcom slovinského
prístavu Koper, ktorý je pre Slovensko strategickým bodom pre realizáciu exportných aktivít na
svetové zahraničné trhy.
Sektory
zelená ekonomika a obehové hospodárstvo
informačno-komunikačné technológie
e-mobilita
umelá inteligencia
inovácie

Predbežný program
14.15 - 14.35
oficiálne otvorenie podnikateľského fóra prezidentmi
Slovinskej a Slovenskej republiky a Ministra zahraničných
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14.35
14.45
15.25
15.35
15.45

-

14.45
15.25
15.35
15.45
17.30

vecí SR
prezentácia zástupcov agentúry SARIO a SPIRIT Slovenia
prezentácia vybraných sektorov slovinskej a slovenskej strany
stručné predstavenie podnikateľskej delegácie
coffee break
B2B rokovania a networking

REGISTRÁCIA
V prípade záujmu vyplňte registračný formulár [1] najneskôr do 13. júla 2020.
REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ, ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM
Účasť na podujatí je bezplatná, ale podmienená registráciou.
Kontaktné osoby
Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, T: +421 910 828 327
Oto Pisoň, E: oto.pison@sario.sk. T: +421 910 828 262
Agentúra SARIO si vyhradzuje právo potvrdenia registrácie účastníkov z kapacitných a
organizačných dôvodov, na základe rozhodnutia hlavného garanta podujatia.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

URL adresa zdroja: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovensko-slovinske-podnikatelskeforum
Odkazy
[1] https://www.sario.sk/sk/registracia-slovensko-slovinske-podnikatelske-forum
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