5 „OAO KALINKOVIČSKÝ MECHANICKO-OPRAVÁRENSKÝ ZÁVOD“
www.krmz.by
Podnik vyrába poľnohospodársku techniku, hrable a zhrňovače, zariadenia pre zrnospracujúce podniky, dobytčie stanice, stroje na výrobu pasty, pumpy na pastu, nákladné
vozidlá pre zber úrody, drvičky zrna, umývanie okopanín, miešačky tekutého krmiva SKF,
drvičky - miešačky krmiva.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA ŽILINA
pri príležitosti prijatia bieloruských firiem z Gomeľskej oblasti v Žiline

6 BIELORUSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA GOMEL
www.ccigomel.by
Služby v oblasti zahranično-obchodnej činnosti, hľadanie partnerov pre podnikateľskú
spoluprácu, organizácia seminárov a prezentácií, obchodných stretnutí a rokovaní a iné.

organizuje

BILATERÁLNE ROKOVANIA
S BIELORUSKÝMI FIRMAMI
Termín:
Miesto konania:
PROGRAM:
09.45 - 10.00
10.00 - 10.05
10.05 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 13.00

Účasť bezplatná.
Využite jedinečnú možnosť prezentovať svoje firmy a nadviazať nové obchodné partnerstvá ....

.......................................................................................................................................

NÁVRATKA

27. marec 2017 (pondelok), od 10:00 hod.
SOPK Žilina, Hálkova 31, ŽILINA
Registrácia účastníkov
Privítanie hostí - Ján Mišura, riaditeľ SOPK Žilina
Makroekonomické info, pozícia SR, podnikateľské prostredie, Žilinský kraj ekonomika, prezentácia SOPK Žilina
Prezentácia BOPK Gomel - možnosti spolupráce, predstavenie firiem
B2B, bilaterálne rokovania slovenských a bieloruských firiem

BILATERÁLNE ROKOVANIA S BIELORUSKÝMI FIRMAMI
Termín:
Miesto konania:

27. marec 2017 od 10:00 hod.
SOPK Žilina, Hálkova 31, ŽILINA

Firma: ....................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................

Obchodnej misie sa zúčastnia nasledovné bieloruské firmy:
1 „OAO BELKARD“
www.belcard-grodno.com
Špecializovaný podnik zameraný na výrobu kardanových hriadeľov, kĺbových hriadeľov,
tlmičov, amortizátorov, brzdných komôr a plynových pružín k pozemným dopravným
prostriedkom, automobilom, autobusom, trolejbusom, električkám, traktorom,
poľnohospodárskym strojom, železničným vozňom.
2 „OAO POLESIELEKTROMASH“, Brest
www.rotor.brest.by
Výroba: Elektromotory, asynchrónne trojfázové elektromotory, energeticky úsporné
elektromotory, asynchrónne elektromotory do výbušného prostredia, motory rady AIVR,
elektromotory pre koľajové vozidlá, jednofázové elektromotory, liatina a hliníkové zliatiny,
dažďové zvody, parkové lavičky, liatinové komponenty pre pece, elektropumpy.
3 „OAO MINSKOBLAGROSERVIS“, Minsk
www.oblagroservice.by
Hlavné aktivity spoločnosti: Náhradné diely a údržba mliekarenských zariadení
Dairymaster a Panazoo, náhradné diely pre poľnohospodársku techniku OAO
Gomselmash, OAO MTZ, OAO Lidagroprommash, OAO Bobruiskagromash, DP
Minoytovsky opravárenský závod, UKH MMZ Plant, AG Deutz, OAO Vesterern
Technology, oprava jednotiek a agregátov všetkých modifikácií, technická údržba a
opravy strojov spoločnosti JSC Gomselmash, JSC MTZ, obnova mliečnych fariem,
plazmové rezanie podľa výkresovej dokumentácie zákazníka.

Tel: .................................................... E-mail: .....................................................................
Účastník: .............................................................. Prac. pozícia: .........................................
Účastník: .............................................................. Prac. pozícia: .........................................
Mám záujem o stretnutie s nasledovnými firmami (uviesť číslo, alebo názov):
………………………………………………………………………………………………........….
………………………………………………………………………………………………........….
………………………………………………………………………………………………........….
Vyplnenú návratku prosíme zaslať do 23.3.2017 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, Ing. Róbert Vydra, Tel.: 041-7235102,-655, M: 0949 727 801,
zahrza@za.scci.sk

