Pozvánka na podnikateľskú misiu SOPK do Nového Sadu, Srbsko
Chcete rozšíriť svoje obchodné aktivity o Srbsko – asociovanú krajinu EÚ s vysokým
obchodným a investičným potenciálom?
Máte záujem využiť obchodné alebo investičné kontakty pod záštitou Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory a jej partnerskej Obchodnej komory Srbska? Na príprave misie úzko
spolupracujeme s naším veľvyslanectvom v Belehrade.
Ak áno, potom neváhajte a pripojte sa k podnikateľskej misii, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.18. mája 2018. Obchodné rokovania sa uskutočnia v Novom Sade, administratívnom centre
Vojvodiny pri príležitosti konania medzinárodného Poľnohospodárskeho veľtrhu – pozri:
http://www.poljoprivreda.sajam.net/en/calendar/spring-2018/85th-international-agriculturalfair .
Značnú časť veľtrhu zaberajú oblasti poľnohospodárskeho strojárstva, potravinárskeho
strojárstva, baliacej techniky a obnoviteľnej energie. V prípade záujmu môže ďalšie kolo
rokovaní prebehnúť v Báčskom Petrovci, neďalekom Nového Sadu.
Srbsko má záujem o príliv slovenských investícií a je otvorené aj širšiemu hospodárskemu
prieniku SR do svojej ekonomiky. V delegácii uvítame firmy z oblasti energetiky, vrátane
obnoviteľných zdrojov energie – najmä malé vodné elektrárne, životného prostredia – zelené
technológie, odpadového hospodárstva – manažment a skládkovanie komunálneho odpadu,
vodného manažmentu – čistenie odpadových vôd, zatepľovanie budov a ďalšie.
Rámcový program je predbežne plánovaný na tri dni. Doprava do Nového Sadu a späť po
vlastnej osi. Ubytovanie individuálne v hoteloch podľa vlastného výberu.
Informácia o predpokladaných finančných nákladoch:
Predbežná cena účasti na misii závisí od členstva v SOPK. Cena je vrátane DPH 20 %.
člen SOPK
nečlen SOPK

organizačné a režijné náklady SOPK
120 €
(100 € + 20 % DPH)
180 €
(150 € + 20 % DPH)

Cena nezahŕňa: cestovné a ubytovanie, diéty vyslaného pracovníka, vstupenku na veľtrh.
Záujem zúčastniť sa misie prosíme zaslať do 30. apríla 2018, na adresu: sopkums@sopk.sk
alebo vyplnením elektronického formuláru tu: https://goo.gl/forms/D33CxfR4EnnMbtPH2
Kontakt: Mgr. Igor Paulíček, PhD.
e-mail: igor.paulicek@sopk.sk
tel.: 02/6720 2616, 0944 975 045
Útvar medzinárodnej spolupráce SOPK
Bratislava, 30. marec 2018

