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19. september 2017, Bratislava

Dátum
19. september 2017
Miesto
Bratislava
Registrácia
Registrovať sa môžete na stránke
matchmakingfairbratislava2017.sario.sk
Kontakt
E: matchmaking@sario.sk

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 je najväčšie
medzinárodné podujatie svojho druhu na Slovensku zamerané
na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem, prezentáciu ponúk
partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek
na vytvorenie spoločných podnikov a možnosť zapojenia sa
do dodávateľskej siete etablovaných firiem.
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 to sú najmä:
• B2B rokovania podľa vopred naplánovaného harmonogramu
pre každého účastníka
• neformálny networking počas celého dňa pri výbornej káve a unikátnej
prezentácii slovenských konštruktérov v rámci jedného dňa
Odborná konferencia
Meniť nápady na inovácie znamená rozvíjať biznis
Panel 1
Smart Industry znamená reagovať inováciami
Panel 2
Smart City bude pre priemysel nový trh
Panel 3
Po káve s vedcami príde biznis

Nenechajte si ujsť príležitosť v jeden deň a na jednom mieste stretnúť
svojich potenciálnych obchodných partnerov zo Slovenska i zo zahraničia!
www.sario.sk

Registrujte sa na matchmakingfairbratislava2017.sario.sk ešte dnes!
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30. október 2017, Košice

Dátum
30. október 2017
Miesto
Košice
Registrácia
Registrovať sa môžete na stránke
matchmakingfairkosice2017.sario.sk
Kontakt
E: matchmaking@sario.sk

Slovenská kooperačná burza Košice 2017 je medzinárodné
podujatie zamerané na bilaterálne rozhovory zástupcov firiem,
na prezentáciu ponúk partnerstva, tendrov a voľných výrobných
kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so
zahraničnými partnermi.
Súčasťou podujatia je odborná konferencia o rozvoji a potenciáli
prepojení medzi slovenským a maďarským priemyslom s dôrazom
na expanziu dodávateľov v automobilovom priemysle aj na širšej
medzinárodnej scéne — Ako rozvíjať nové priemyselné jadro Európy.
Panel 1
Synergie spolupráce susedov
Panel 2
Siločiary v novom strede európskeho automotive
Panel 3
Inovačný potenciál automobilových regiónov
Kooperačné podujatie ponúka:
• B2B rokovania podľa vopred plánovaných harmonogramov
• podpis medzinárodného memoranda a neformálny networking
s účastníkmi zasadnutia medzivládnej slovensko–maďarskej komisie

Nenechajte si ujsť príležitosť v jeden deň a na jednom mieste stretnúť
svojich potenciálnych obchodných partnerov zo Slovenska i zo zahraničia!
www.sario.sk

Registrujte sa na matchmakingfairkosice2017.sario.sk ešte dnes!

