SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA ŽILINA
KONTAKTNÉ CENTRUM PRE VÝCHODNÉ TRHY
v spolupráci s

OBCHODNÝM ZASTUPITEĽSTVOM RUSKEJ FEDERÁCIE V SR
pri príležitosti

prijatia delegácie zástupcov firiem z Ruskej federácie (Čeljabinska oblasť)
si Vás dovoľuje pozvať na

B2B ROKOVANIA S FIRMAMI
Z ČELJABINSKEJ OBLASTI (RF)
Termín:
Miesto konania:

24. september 2018 (pondelok), od 12:00 hod.
SOPK Žilina, Hálkova 31, ŽILINA

Pre slovenské firmy ponúkame možnosť priamych B2B rokovaní. Ruské firmy sú z oblasti poľnohospodárskej
techniky, hutníctva, strojárstva, zdravotníckych zariadení, textilného priemyslu, atď. Hľadajú dodávateľov, odberateľov,
možnosti spolupráce.
PROGRAM:
 Otvorenie, uvítacie príhovory
 Prezentácia ekonomiky kraja, prezentácie ruskej strany
 B2B rokovania slovenských a ruských firiem
Účasť bezplatná.
Bilaterálnych rokovaní sa zúčastnia nasledovné firmy:
1. Riadiaca spoločnosť „VÝBOR KOMUNÁLNEJ EKONOMIKY“, (riaditeľ spoločnosti)
Údržba a obsluha bytových domov, zabezpečenie dodávok plynu, elektrickej energie, vody.
Záujem o stretnutie so zástupcami verejných služieb, manažérmi dodávateľov energií (plyn, elektrina, voda),
zástupcami spoločností na spracovanie komunálneho tuhého odpadu.
2. OOO „ASIA EXPERT“, (riaditeľ spoločnosti) www.g2r.ru
Organizácia účasti na ruských výstavách, vyhľadávanie predajných kanálov v Rusku, zahraničný tovar, podpora
zahraničného obchodu.
Záujem o stretnutie so slovenskými výrobnými spoločnosťami, ktoré sa zaujímajú o vstup na ruský trh, majú záujem
zúčastniť sa na výstavách v Rusku, majú záujem o rozšírenie obchodných vzťahov v Rusku, zástupcov obchodných
oddelení slovenských maloobchodných reťazcov.
3. OOO „TRAKTOR“, (generálny riaditeľ)
Výroba poľnohospodárskych strojov - malých traktorov.
Záujem o stretnutie s výrobcami poľnohospodárskej techniky, farmármi, poľnohospodárskymi výrobcami.
4. OOO „ZLATOUST“, (generálny riaditeľ) www.zlatoust.pro
Výroba darčekových súprav z ocele, vzácneho dreva a drahých kameňov pre potreby územných samospráv,
mestských úradov, veľkých podnikov.
Záujem o stretnutie so zástupcami administratívy, podnikateľmi, ktorí majú záujem o rozšírenie sortimentu
darčekových a suvenírových výrobkov VIP triedy.
5. OOO „VEDECKÉ A VÝROBNÉ CENTRUM ASTRA“, (obchodný riaditeľ) www.astra.ru
Vývoj a výroba zariadení lekárskych laboratórií na diagnostiku (analyzátory krvnej zrážanlivosti, zariadenia na
elektroforézu proteínov krvného séra a pod.) Zariadenia sa používajú na diagnostiku akútnych a chronických
zápalov, ochorení pečene, poruchy metabolizmu lipidov, imunodeficientné stavy a pod.
Záujem o stretnutie so zástupcami zdravotníckych zariadení, obchodných spoločností, ktoré nakupujú vybavenie pre
lekárske laboratóriá, zástupcovia súkromných zdravotníckych kliník.

6. OOO „Obchodný dom STAL-TRANSIT“, (generálny riaditeľ)
Výroba a dodávka ocele, stavebnej ocele, oceľová prúty, rúry, rôzne profily plné, duté, valcované výrobky z ocele,
oceľový plech. Obchod s textilom.
Dopyt po slovenských výrobcoch textilu, výrobcoch odevov.
Záujem o stretnutie so nákupcami ruskej valcovanej ocele, ocele pre stavebníctvo, stavebnými firmami.
Firma tiež hľadá slovenských výrobcov textilu, výrobcov slovenského textilu, oblečenia. Dovoz slovenských
textilných a odevných výrobkov do Ruska.
7. OOO „PALLADIUM“, (generálny riaditeľ)
Právna a poradenská podpora pre poľnohospodárov, výrobcov poľnohospodárskych produktov, ktorí hľadajú nové
trhy v Ruskej federácii.
Záujem o stretnutie s poľnohospodárskymi výrobcami, firmami, ktoré majú záujem vyvážať výrobky do Ruskej
federácie.
8. PAO „AGREGAT“, (obchodný riaditeľ) www.agregat-avia.ru
Výroba hydraulických nástrojov pre záchranné služby.
Záujem o stretnutie so predstaviteľmi záchranných služieb, hasičské služby, výrobcov a obchodníkov s týmto
sortimentom.
9. VYDAVATEĽSTVO „KOMSOMOLSKAJA PRAVDA“
10. ADMINISTRÁCIA REGIÓNU SATKA

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA
B2B ROKOVANIA S FIRMAMI Z ČELJABINSKEJ OBLASTI
Termín:
Miesto konania:

24. september 2018, 12:00 hod.
SOPK Žilina, Hálkova 31, ŽILINA

Firma: .................................................................................................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................................................................................

Tel: ...................................................................................... E-mail: ................................................................................
Účastník: ................................................................................... Prac. pozícia: ................................................................
Účastník: ................................................................................... Prac. pozícia: ................................................................
Mám záujem o stretnutie s nasledovnými firmami (uviesť číslo, alebo názov):
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
Rokovací jazyk: slovenský, ruský
Vyplnenú návratku prosíme zaslať do 21.9.2018 na adresu zahrza@za.scci.sk, faxom na č. 041-7235 653 alebo poštou
na SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.
Informácie: SOPK ŽRK, Róbert Vydra, Tel.: 041-7235 102,-655, Fax.: 041-7235 653, E-mail: zahrza@za.scci.sk

