„OOO GANCEVICHIDREVSTROJ“
Hlavná produkcia: lisované drevené piliny vo forme granúl, peliet určených ako palivo,
pozdĺžne rezané drevo, rezivo, služby v oblasti ťažby dreva, palivové drevo.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA ŽILINA
pri príležitosti prijatia obchodnej misie bieloruských firiem v Žiline
z Gomelskej oblasti
organizuje

BILATERÁLNE ROKOVANIA
S PREDSTAVITEĽMI BIELORUSKÝCH FIRIEM
Termín:
Miesto konania:

12. apríl 2018 (štvrtok), od 10:00 hod.
SOPK Žilina, Hálkova 31, ŽILINA

10.30 - 11.00
11.00 - 13.00

- Communal Agricultural Unitary Enterprise
Hlavná produkcia podniku:
- poľnohospodárske výrobky (zemiaky, cibuľa, mrkva, uhorka, kapusta, repa atď.).
Záujem stretnúť sa s firmami z oblasti poľnohospodárstva.

BIELORUSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA GOMEL
Služby v oblasti zahranično-obchodnej činnosti, hľadanie partnerov pre podnikateľskú
spoluprácu, organizácia seminárov a prezentácií, obchodných stretnutí a rokovaní a iné.
Účasť bezplatná.
Využite jedinečnú možnosť prezentovať svoje firmy a nadviazať nové obchodné partnerstvá ....

PROGRAM:
10.00 - 10.05
10.05 - 10.30

„SVETLOGORSKAYA ZELENINOVÁ FABRIKA“

Privítanie hostí - SOPK Žilina
Makroekonomické info, pozícia SR, podnikateľské prostredie,
Žilinský región - ekonomika, prezentácia SOPK Žilina
Možnosti spolupráce, predstavenie firiem, prezentácia BOPK Gomel
B2B, bilaterálne rokovania slovenských a bieloruských firiem

Obchodnej misie sa zúčastnia nasledovné bieloruské firmy:

JSC Institute „GOMELAGROPROMPROEKT“
Hlavné oblasti činnosti:
- rozvoj a rekonštrukcia objektov agropriemyselného sektora,
- komplexný návrh projektovej a rozpočtovej dokumentácie,
- projektovanie objektov distribučnej sústavy plynu a spotreby plynu,
- projektovanie systémov požiarnej signalizácie a ochrany proti dymu,
- geodetické a kartografické práce,
- dohľad nad výstavbou budov a stavieb,
- účasť na kolaudácii dokončených stavebných projektov,
- projektovanie bytovej, občianskej, priemyselnej, poľnohospodárskej výstavby,
- projekty ochrany životného prostredia.

„OAO BELKARD“

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

NÁVRATKA
BILATERÁLNE ROKOVANIA
S PREDSTAVITEĽMI BIELORUSKÝCH FIRIEM
12. apríl 2018 od 10:00 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 názov):
………………………………………………………………………………………………........….

Špecializovaný podnik zameraný na výrobu kardanových hriadeľov, amortizátorov, brzdných
komôr a plynových pružín k pozemným dopravným prostriedkom, automobilom, autobusom,
trolejbusom, električkám, traktorom, poľnohospodárskym strojom, železničným vozňom.

………………………………………………………………………………………………........….

Záujem o stretnutie s firmami, ktoré nakupujú, prevádzkujú, servisujú stroje z krajín SNŠ a
hľadajú komponenty pre tieto zariadenia, ako aj slovenské poľnohospodárske podniky.

Vyplnenú návratku prosíme zaslať do 10.4.2018 na adresu zahrza@za.scci.sk,
faxom na č. 041-7235 653 alebo poštou na SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.

………………………………………………………………………………………………........….
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