Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina
a

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave
v spolupráci

s Ministerstvom průmyslu a obchodu ČR, Krajskými hospodárskymi komorami
Moravskoslezského kraja, Zlínského kraja, Olomouckého kraja,
Regionálnou hospodárskou komorou Brno
si Vás dovoľujú pozvať na

ČESKO-SLOVENSKÉ PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM

B2B ROKOVANIA ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FIRIEM
pre firmy z rôznych odvetví hospodárstva

utorok 9. apríla 2019
Hotel Holiday Inn (Konferenčná sála Century), Športová 2, Žilina
Program fóra:
09:30 - 10:00 hod.
10:00 - 10:15 hod.
10:15 - 15:00 hod.

registrácia účastníkov
slávnostné otvorenie
individuálne rokovania firiem pri rokovacích stolíkoch

Účasť bezplatná. V priebehu fóra bude zabezpečené občerstvenie.
Registrujte sa v termíne do 2.4.2019 zaslaním vyplnenej prihlášky na zahrza@za.scci.sk.
Prehľad prihlásených českých firiem - v prílohe pozvánky. Vyberte si a vyznačte firmy, s ktorými
máte záujem rokovať. Časový harmonogram rokovaní bude vypracovaný vopred.
Využite jedinečnú možnosť prezentovať svoje firmy a nadviazať nové obchodné partnerstvá ....
Česko-Slovenské podnikateľské fórum sa koná vďaka finančnému príspevku
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Firmy z Českej republiky zaregistrované na B2B rokovania:
1 Dr. JANA JAKEŠOVÁ - ŠLECHTĚNÍ JETELŮ A TRAV, Hladké Životice
Pestovanie a šľachtenie trávnych odrôd a ďateliny. Podnik disponuje vlastnými plochami pre pestovanie
a vlastnou mechanizáciou. Firma má záujem o nadviazanie spolupráce so slovenským partnerom z oblasti
poľnohospodárstva, eventuálne o spoluprácu v rámci rozvoja a výskumu trávnych rastlín.
2 EV BATTERY s.r.o., Přemyslovice
Výroba LI-Ion akumulátorov, firma vyrába články s katódou na báze LiFePO4 a kapacitou 100Ah. Z týchto
článkov montuje zostavy pre trakčné aplikácie, elektromobily, fotovoltaické systémy, karavany, elektrolode
a batériové úložiská elektrické energie.
Firma plánuje navyšovanie výrobnej kapacity článkov a hľadá nových odberateľov v energetike a
elektropohonoch.
3 FORTEX - AGS a.s., Šumperk
FORTEX - AGS, a.s. divize ČOV, je zameraná na výrobu, vývoj a dodávky technológií čistiarní odpadových vôd a
úpravní pitných vôd.
Firma hľadá obchodného partnera pre slovenský trh. Ponúka dodávku technológií ČOV i úpravní pitnej vody,
konzultačné služby a služby vlastnej projekčnej kancelárie.
4 INEKON SYSTEMS s.r.o., Praha
Firma poskytuje komplexnú podporu manažérskeho riadenia a plánovania. Služby zamerané na rozvoj firiem a
kvalitne riadené procesy v rámci Business Intelligence sú určené generálnym, finančným a obchodným
riaditeľom a vedúcim controllingu a útvarov IT. Prostredníctvom vysoko sofistikovaného informačného systému
Business Navigation System (BNS), dodávame riešenia pre strategické riadenie a projektovanie zmien,
taktické plánovanie a analýzu výsledkov. Referencie: Madeta, Agrofert, Českobudějovický Budvar, Linea
Nivnice, Tawesco, Kovárna Viva, Ryba Košice, PPS Group, Home Credit, Komerční banka a mnoho ďalších.
Hľadáme kontakty na finančných manažérov, generálnych riaditeľov, manažérov controllingu a IT z oblastí
priemyslu, strojárstva, potravinárstva, automotive, hutníctva, obchodu.
5 LILACOSTA s.r.o., Miroslav
Konštrukčná kancelária, ktorá sa zaoberá konštrukciou plechových súčastí oceľových konštrukcií a konštrukcií
prípravkov pre obrábanie a zváranie, zhotovujeme 3D modely, digitalizujeme výkresy, simulujeme (ABS a MKP)
vyhotovujeme tolerančné analýzy. Pracujeme v AUTOCAD, MSC ADAMS a INVENTOR.
Hľadáme na Slovensku nových zákazníkov.
6 LAJK PACK s.r.o., Nezdenice
Spracovateľský priemysel - vyrábame lepenkové obaly (krabice, preložky, darčekové krabice).
Hľadáme potenciálnych zákazníkov z regiónu západného Slovenska (ale pre určitý sortiment aj z ďalších
regiónov Slovenska) pre dodávky našich výrobkov. Naši zákazníci sú napr. domáci a bio výrobcovia (rôznych
potravín, sirupov, muštov atď.), malé a stredné výrobné podniky (stolári, kovovýroba atď.), veľkoobchody a iné.
7 UNIS a.s., Brno
Spoločnosť UNIS, a.s., sekce Řídicích a informačních systémů, je tvorcom výrobného informačného systému
MES PHARIS (www.pharis.cz). Jedná sa o systém pre rozšírenú podporu a automatizáciu procesov vo
výrobných podnikoch so zameraním na diskrétnu výrobu. Našim cieľom je nájsť partnerov a to ako v oblasti
obchodnej, tak i v oblasti technologickej.
8 ANASOFT APR, spol. s r.o., Bratislava, Anasoft s.r.o. Česká Lípa
Spoločnosť sa zaoberá digitálnou transformáciou priemyslu a vyvinula vlastný riadiaci systém novej generácie
Smart Industry řešení EMANS, založené na princípoch Priemyslu 4.0. Rozsiahla funkcionalita a vlastnosti Smart
Industry řešení EMANS umožňuje efektívne plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé operácie
a procesy vo výrobe, logistike, údržbe a kontrole kvality. EMANS zabezpečuje zvýšenie výrobného potenciálu,
jeho kvality, rozšírenia flexibility jednotlivých procesov a optimalizáciu dodávateľského reťazca. Hľadáme na
Slovensku nových zákazníkov.

9 SPACE s.r.o., Brno
Firma sa zaoberá technológiami ako je virtuálna a rozšírená realita, interaktívne katalógy, prehliadky na
dotykovej obrazovke atď. Umožňuje firmám, aby boli bližšie ku svojim klientom, vďaka prehľadnej prezentácii
a predstavenia ich služieb či produktov. Virtuálny konfigurátor pomôže vašim klientom rýchlo sa zorientovať,
prehliadnuť si a následne vybrať optimálne riešenie. Ak si nájdete chvíľku na stretnutie, budete prekvapený tím,
aký prínos môže mať použitie dobre premyslených technológií pre Vaše podnikanie. Vaše znalosti oboru, ktorým
sa zaoberáte a problematiky, ktorú riešite, sme schopní dlhoročnými skúsenosťami pretvoriť v perfektne
fungujúce nástroje.
10 TOKOZ a.s., Ždár nad Sázavou
Sme česká strojárska firma s viac ako 90 ročnou tradíciou. Vďaka skúsenostiam a technológiám, ktoré sme
získali a vytvorili, sa dnes okrem iného zaoberáme výrobou produktov šitých na mieru pre konkrétneho
zadávateľa. Sústredíme sa na stavebné kovania, diely pre automobilový priemysel a komponenty pre ostatné
priemyselné odvetvia. Našim zákazníkom, ktorými sú často veľké nadnárodné firmy, ponúkame komplexné
služby zahŕňajúce vývoj produktov, výrobu nástrojov, vlastnú výrobu dielov (výlisky, odliatky, obrobky), montáže
dielov, povrchové úpravy, balenie, dopravu a samozrejme i popredajný servis.
11 ANSWER INSTITUTE s.r.o., Brno
Všade tam, kde podniky dnes pre svoje riadenie a administratívu používajú tabuľkové procesory (MS Excel,
Google Sheets ...), vzniká potenciálne riziko pre chybu a bezpečnostný incident. Naproti tomu špecializované
informačné systémy sú komplikované na nasadenie, nákladné na prevádzku, údržbu a školenia. Náš online
informačný systém ponúka podnikom potrebnú flexibilitu, umožňuje prevziať celej agendy na jedno miesto a
hľadať medzi nimi súvislosti pomocou prehľadnej vizualizácie vložených údajov. Hľadáme pilotných zákazníkov,
ktorí potrebujú vyriešiť problémy s orientáciou v dostupných informáciách a s organizáciou podnikových dát a
administratívy, pre dlhodobejšiu spoluprácou a spoločný vývoj nášho systému.
12 ADVANCED ENGINEERING s.r.o., Praha
Spoločnosť sa špecializuje sa na technológie a služby v oblasti počítačových simulácií najmä pre automobilový
priemysel, letectvo a strojárstvo. Simulačné technológie a poskytované služby zahŕňajú analýzy, simulácie a
optimalizácie v oblasti mechanických štruktúr (analýzy namáhania, dynamiky, životnosti; optimalizácie a
odľahčovania konštrukcií, simulácia nárazov, pasívna bezpečnosť a dynamika vozidiel), prúdenie tekutín a
tepelných účinkov (CFD), analýzy nízkofrekvenčných a vysokofrekvenčných elektromagnetických polí,
viacodborové analýzy (multi-physics). (Advanced Engineering je partnerom spoločnosti Altair Engineering).
Slovenským zákazníkom ponúkame spoluprácu vo forme poskytovania inžinierskych služieb a podpory
simulačných technológií.
13 TOP ALULIT s.r.o., Benešov u Prahy
Zlievareň hliníkových zliatin, ktorá sa špecializuje na výrobu tenkostenných a tlakotesných odliatkov presných
tvarov a rozmerov v úzkych toleranciách. Ponúka komplexné riešenie od konštrukcie a výroby náradia, výrobu
odliatkov vrátane výroby pieskových jadier, mechanické opracovanie, až po prípadné povrchové úpravy a
montáž. Je certifikovaná podľa EN ISO 9001: 2008 a podľa ISO TS 16949: 2009. Má certifikát DNV GL o
aprobáciu materiálu, ktorý ju odporúča ako dodávateľa odliatkov pre lodný priemysel s rešpektom na GL
pravidlá a požiadavky. Firma ponúka výrobu odliatkov prevažne pre automobilový, elektrotechnický, strojársky a
potravinársky priemysel. Ponúkame hliníkové odliatky vrátane ich opracovania.
14 KAROSERIA a. s. / LIFT UP - manipulační technika, Brno
Spoločnosť je súčasťou koncernu PROSPERITA. Naše obchodné aktivity súvisia s manipulačnou technikou a
dodávkami prídavných zariadení vrátane príslušenstva. Spolupracuje s medzinárodnými spoločnosťami v
oblasti dodávok manipulačnej techniky, logistickými spoločnosťami a centrami vrátane bežných užívateľov.
Na Slovensku hľadáme užívateľov manipulačnej techniky (strojárske firmy, výrobcov s orientáciou na
automobilový priemysel atď.), distribučné a logistické centrá vrátane parkov, spoločnosti zaisťujúce full servis v
logistike, špedícia, nákladní dopravcovia, dodávatelia skladového vybavenia, prenajímatelia skladových
priestorov.

15 BECKHOFF Česká republika s.r.o., Brno
Spoločnosť vyvíja a dodáva otvorené automatizačné systémy založené na technológii PC. Jedná sa o
priemyselné PC, I/O svorky a komponenty priemyselných zberníc, pohony a automatizačný softvér. Produkty,
ktoré môžu byť použité ako samostatné komponenty alebo integrované do väčšieho celku, sú určené pre
najrôznejšie priemyselné odvetvia. Univerzálne riešenie pre otvorené riadenie a automatizáciu používané na
celom svete v najrôznejších aplikáciách, od CNC obrábacích strojov až po inteligentnú automatizáciu budov.
Hľadaný partner na Slovensku: - Výrobca strojov, technologických celkov či elektrických zariadení v rôznych
priemyselných odvetviach, ktorý vo svojich aplikáciách využíva technológie PLC či priemyselné PC. Aplikácia
zberu a vyhodnotenie dát v priemysle. - Integrátor priemyselných riadiacich systémov a elektrických pohonov vr.
NC a CNC riadenia. - Využitie princípov Industry 4.0 v praktických aplikáciách.
16 ASTRA MOTOR spol. s r.o., Brno
Ponúkame výrobu atypických obrábacích nástrojov a ich servis. Skrátime Vám výrobný cyklus, predĺžime
životnosť nástrojov alebo Vám pomôžeme nájsť riešenie u problematických operácií. Špecializujeme sa na
zákaznícke riešenia, neponúkame katalógové výrobky. Zabezpečíme návrh, výrobu a servis nástrojov z
tvrdokovu pre vŕtanie, frézovanie, závitovanie, navŕtavanie, zahlbovanie, vystružovanie a špeciálne aplikácie,
ďalej výrobu, úpravu a servis výmenných hrotových doštičiek. Zabezpečujeme aj pravidelný zvoz nami
vyrobených, ale aj cudzích nástrojov z tvrdokovu od zákazníka na ostrenie (servis). Hľadáme firmy, ktoré
používajú obrábacie stroje.
17 ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY, s.r.o., Znojmo
Česká strojárska firma je už od roku 1992 významným dodávateľom presne obrábaných dielcov a montážnych
podskupín strojov a priemyselných zariadení. CNC obrábaním vyrába dielce pre renomovaných finalistov
strojov v Európe a USA. Ide o oblasti leteckého priemyslu, textilných, tlačiarenských a obrábacích strojov,
koľajových vozidiel, dieselových motorov, kompresorov a čerpadiel. Potenciálni zákazníci sú výrobcovia strojov
a zariadení z rôznych priemyselných oblastí - letecký priemysel, vstrekovacie zariadenia, vákuová technika,
tlačiarenské stroje, textilné stroje, obrábacie stroje.
18 URALEX s.r.o., Olomouc
Dopravná a manipulačná technika, metalurgia a kovovýroba, energetika a ťažobný priemysel, elektrotechnika
a strojárstvo. Hľadám: Spoločnosti, ktoré sa zaoberajúcimi obchodom s umelými minerálnymi prísadami, najmä
prísady do betónu, cementu, rôznych vozoviek atď. Dopytujem Pneumatiky Voltyre 7.50-20 MI-173.
Ponúkam: Mini nakladače - MINI SKID STEER LOADER, čelné nakladače a traktory, výplachové čerpadlá série
NB-4, NB-32, NB-80, NB-320, ZIF-650 a pod. vrtné hlavy SKB, roztáčeče a náhradné diely. Drôt high-precision
NiFe - vysoko presne spracovaný, Ø od 0,4 mm (tolerancia ± 0,01 mm). Dodávame drôt s obsahom niklu 25 až
60%. Drôt NiFe používa pri výrobe magnetických a el. relé, regulátora, spínač a pod. Metalurgia a kovovýroba Dodávame výrobky s karbid volfrámu - valce, hriadele atď. Oblasť chémie: - dodavky N-methylanilinu - prísady
pre zvýšenie oktánového čísla benzínu (OCTANE BOOSTER) - dodavky Silicia fume (oxid kremičitý) na výrobu
suchých stavebných zmesí, betónu, penového betónu, betónu s vysokou pevnosťou, keramiky, dlaždíc a pod.
19 DREKOMA s.r.o., Suchdol nad Lužnicí
Upravujeme vzduch zvlhčovaním na báze studenej vody, nízkoenergetickými systémami. Znížime prašnosť,
odbúrame elektrostatiku, adiabaticky schladíme vzduch, zlepšíme technologické procesy lakovanie, lepenie,
a pod.) Poskytneme Vám komplexné informácie o kvalite vzduchu z pohľadu vlhkosti, pomôžeme Vám riešiť
problematiku vhodného klimatického prostredia pre techniku, ľudí, materiály a posilnili tak vašu tvorbu zisku.
Hľadáme každého, každou firmu, ktorej škodí suchý vzduch.
20 ELEKTROKOV a.s., Znojmo
Sme popredný český výrobca transformátorov, tlmiviek a vinutých dielov. Našim zákazníkom sme schopní
ponúknuť najvhodnejšie riešenie ich individuálnych požiadaviek a vďaka skúseným konštruktérom
zabezpečujeme komplexný vývoj vrátane prípravy vzoriek a skúšania podľa platných noriem. Ponúkame
sériovú i zákazkovú kusovú výrobu. Dodávame výrobky do rôznych priemyselných odvetví - energetika, doprava,
strojárstvo, zdravotníctvo a sme držiteľom certifikátov ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

21 SDO TECHNIKA s.r.o., Šenov u Nového Jičína
Predaj a servis komunálnej, záhradnej, poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Dovážame elektrické
nákladné trojkolky, ako veľmi univerzálny nástroj pre riešenie mnohých logistických problémov predovšetkým
u menších obcí. Rozširujeme záber dovážaných elektromobilov o auto kategórie L7e. Ponúkame tiež
univerzálne nakladače značky Dapper. Máme skúsenosti s komplexnou výstavbou zberných dvorov a
všeobecne zlepšenie odpadového hospodárstva. Elektromobilita a spolupráca v oblasti komunálnej techniky napríklad pri predaji nakladačov vyššie uvedenej značky je dôvodom našej návštevy žilinského eventu. Privítame
kontakt s firmami zo Slovenska, ktoré majú svoj okruh záujmov podobný ako my.
22 MCR TECHNOLOGY s.r.o., Hošťálková
Výroba predovšetkým rotačných súčastí s využitím CNC karuselov a tiež CNC frézovanie a vŕtanie obrobkov.
Hotové diely sa uplatnia v textilnom, energetickom, potravinárskom, leteckom a spotrebnom priemysle.
Ponúkame voľnú kapacitu CNC obrábania. Karusely do priemeru max 2000 mm a výšky obrobku 1000 mm. CNC
horizontálne centrá, obrobky max 2000 mm a hmotnosti 3000 kg. Mokré lakovanie.
23 SLŮNĚ - svět jazyků s.r.o., Ostrava
Sme jazyková agentúra, ponúkame služby v oblasti prekladov, tlmočenia a jazykovej výučby. Radi by sme sa
stretli s firmami, ktoré obchodujú so zahraničím a využívajú prekladové alebo tlmočnícke služby. Môžeme im
ponúknu komplexné služby.
24 4dot MECHATRONIC SYSTEMS s.r.o., Brno
Vyvíjame produkty rozvíjajúce priemyselnú údržbu a približujú výrobné spoločnosti k Priemyslu 4.0.
Zameriavame sa na prediktívnu údržbu, sledovanie kondície strojov a následnú diagnostiku. V roku 2018 sme
na MSV v Brne predstavili novú technológiu adaptívneho nástroja, ktorá rozvíja portfólio našich služieb
zákazníkom. Diagnostický systém 4dot pre sledovanie kondície mechanických častí tvárniacich strojov. S
našou technológiou je možné sledovať kondíciu pomalobežných ložísk, ale hlavne tiež nerotačných súčastí ako
je rám stroja, upínač nástroja či sledovať vôle v stroji. Systém 4dot monitoruje stroj nepretržite, čím dokáže
jasne určiť odchýlku, alebo zmenu v jeho chode. Na takejto udalosti včas upozorní a umožní tak vykonať
servisný zásah ešte pred tým, než sa stroj pokazí. Technológia 4dot je nástrojom prediktívnej údržby
tvárniacich strojov, ale aj obrábacích strojov a rôznych priemyselných zariadení. Hľadáme koncových
zákazníkov, ale aj partnerov pre spoluprácu v oblasti rozvoja obchodných aktivít a technickej kooperácie.
25 ENG.CO.CZ s.r.o., Brno
ENG.CO.CZ s.r.o. je konzultačná a inžinierska spoločnosť. Inžinierska a projekčná spoločnosť so zameraním na
petrochemický priemysel, zdravotnícke zariadenia, kanalizácie, vodovody, čistiarne odpadových vôd. Na
základe výberového konania z roku 2013 je naša spoločnosť partnerom spoločnosti Shell International. V
súčasnej dobe riadime a podieľame sa na realizácii projektov v Európe, Turecku, USA, Kanade a Ázii. V tomto
roku by sa mali začať projekty v Južnej Amerike a projekty v Juhovýchodnej Ázii by sa mali výrazne rozšíriť.
Projekty v Južnej Afrike sú riadené prostredníctvom dcérskej spoločnosti ENGCOCZ South Africa Ltd. Náš tím
zahŕňa 50 spolupracovníkov v rámci ENGCOCZ s.r.o. a 12 spolupracovníkov v rámci ENGCOCZ South Africa Ltd.
Hľadáme na Slovensku nových zákazníkov.
26 A2B, s.r.o., A2B Eco Energy, s.r.o., Žilina, Brno, Praha
Patríme medzi najväčšie elektrotechnické firmy v oblasti komplexných riešení zálohovania energie a
telekomunikačných technológií. Na českom trhu pôsobíme zatiaľ 2 roky, máme dve pobočky v Prahe a Brne a
plánujeme sa uplatniť po slovenskom vzore. Na Slovensku máme aj výrobu a vývoj vlastných technológií.
Hľadáme na Slovensku nových zákazníkov.
27 STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o., Oslavany
Výrobca hydraulických tlmičov pre koľajové vozidlá, CNC strojné obrábanie kovov. Ponúkame CNC
sústruženie, vŕtanie a frézovanie ocele, liatinových odliatkov, a odliatkov z hliníkových zliatin, práškové a mokré
lakovanie.

28 MeTeKa-CZ s.r.o., VWS Moravia s.r.o., Ludkovice
Ponúkame vykonanie Akreditovanej kalibrácie v laboratóriu i u zákazníkov podľa novej normy ČSN EN ISO/IEC
17025:2018 v obore: TEPLOTA, TLAK, ČAS
Odvetvie: Automobilový priemysel: tepelné spracovanie - homogenita - v súlade s normou CQI-9, súpravy
teplomerov a súpravy tlakomerov. Strojársky priemysel: tepelné spracovanie - homogenita - v súlade s normou
AMS 2750E, súpravy teplomerov a súpravy tlakomerov. Plastikársky priemysel: kalibrácia lisov, temperačné
zariadenia, sušiace zariadenia, montážne linky. Potravinársky priemysel: kalibrácia teploty (datalogger) v
úložných a skladovacích priestoroch, v prepravných prostriedkoch pre hlboko mrazené potraviny (-18°C
a nižšej) v súlade s Nariadením komisie (ES) č.37/2005, ČSN EN 13486, ČSN EN 12830 a Sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 32/2016 Sb.m.s. (ATP). Farmaceutický priemysel: kalibrácia dataloggerov v chladiacich a
prepravných boxoch, autoklávy, atď. Hľadáme na Slovensku nových zákazníkov.
29 ASN Plus s.r.o., Praha
Sme mladá a rýchlo sa rozvíjajúca technologická firma, ktorá pôsobí v oblasti elektrotechniky a strojárstva.
Špecializujeme sa na mikroelektroniku a bezdrôtové technológie (IoT). Hľadáme firmy, ktoré sa zaujímajú o
optimalizácii, digitalizáciu a IoT. Pomôžeme od analýzy technologických možností v rámci technického projektu
až po vývoj elektroniky, s ktorým súvisí vývoj softvéru, zabezpečenie samotnej prototypovej, kusovej i sériovej
výroby elektroniky, strojných súčastí a celkov.
30 KELVION s.r.o., Nymburk
Spoločnosť Kelvion (predtým GEA) je globálnym odborníkom na výmenu tepla. Navrhuje, vyrába a dodáva
výmenníky tepla všetkého druhu (ohrievače, chladiče, rekuperátory, ekonomizéry a iné). Je schopná dodať
zariadenie na výmenu tepla od malého doskového výmenníka tepla až po chladiace veže. Navrhuje, vyrába a
dodáva zariadenia na výmenu tepla obsahujúce všetky obory ľudskej činnosti a odvetvia priemyslu
(energetika, chemický, papierenský, strojársky, potravinársky, plynárenský priemysel, logistický priemysel chladiarenstvo, lodný, ropný a plynárenský priemysel. Naši zákazníci: Projekčné a dodávateľské spoločnosti,
spoločnosti dodávajúce investičné celky, papierne a celulózky, automobilky, oceliarne, spoločnosti zaoberajúce
sa výrobou a distribúciou el.energie, tepla, chladu, plynu, stlačeného vzduchu a iných médií, chemičky
a rafinérie, zámočnícke, montážne a potrubárske firmy vykonávajúce údržbu a opravy strojového zariadenia.
31 1P INDUSTRY s.r.o., Pelhřimov
IT spoločnosť, ktorá disponuje niekoľkými vlastnými SW riešeniami pre priemyselné odvetvia, ako je 1P
CONTROL pre meranie OEE, 1P WMS pre riadenie a správu skladu, 1P MAINTENANCE pre riadenie a správu
údržby výrobných firiem a ďalšie. Hľadáme potenciálneho partnera pre tento región, formou priameho
zastúpenia, franšízy alebo iných foriem partnerstva.

PRIHLÁŠKA
k účasti na B2B INDIVIDUÁLNYCH ROKOVANIACH ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH FIRIEM
na ČESKO-SLOVENSKOM PODNIKATEĽSKOM FÓRE
9. apríl 2019 od 9:30 hod., Hotel Holiday Inn Športová 2, Žilina

Firma: ……………………………………………………………………………………………………….....................................

Adresa: ……………………………………………………………….................................................…………………………

Tel: …………………………………………............. E-mail: ………………………………………...................................

Účastník 1: Meno: ………………………………................. Pracovná pozícia: …………………………….…….......
Účastník 2: Meno: ………………………………................. Pracovná pozícia: ………….……………………….......

Mám záujem o stretnutie s nasledovnými firmami (uviesť číslo, alebo názov):
…………………………………………………………………………………………...............................................................
………………………………………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………..........................................................
………………………………………………………………………………………………..........................................................

Dátum: ..........................................
Registrácia do 2. apríla 2019 vyplnením prihlášky a zaslaním na zahrza@za.scci.sk
Následne bude zostavený časový harmonogram rokovaní.
Kontakt, podrobnejšie informácie:
SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Ing. Róbert Vydra, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653,
M: 0949 727 801, zahrza@za.scci.sk

