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TOP SPRÁVY

8. - 9
júna 2021

Konferencia o spolupráci Číny a krajín strednej a východnej Európy CCEEC
Zastupiteľský úrad SR v Pekingu pozýva slovenské firmy a inštitúcie (napr. biotechnológie, inovatívne
technológie, služby v zdravotnom priemysle) bezplatne prezentovať svoje produkty a služby v
pavilóne zdravotného sektoru na CCEEC v Ningbo 8. – 9. jún 2021. Témou tohtoročnej konferencie
CCEEC bude podpora vzájomného obchodu a odstraňovanie bariér pre vstup na čínsky trh.

KALENDÁR PODUJATÍ

25.
mája
2021

Webináre o inovatívnych technologiách
Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP) organizuje 25. mája 2021 medzinárodné B2B podujatia
zamerané na inovatívne technológie. Med2Meet v oblasti virtuálnej zdravotníckej starostlivosti,
ITmatch v oblasti informačných a komunikačných technológií.

26. - 28.
mája
2021

BIG DATA EXPO 2021
Veľvyslanectvo SR v Pekingu pozýva na renomovanú medzinárodnú výstavu BIG DATA EXPO 2021,
ktorá sa uskutoční online aj offline v Guiyang, hlavnom meste provincie Giuzhou, v dňoch 26. - 28. mája
2021. Téma: dáta vytvárajú hodnoty, inovácie určujú budúcnosť.

27.
mája
2021

27. - 29.
mája
2021

6. - 8.
októbra
2021

EU-Canada Tech Business Day
Veľvyslanectvo SR v Ottawe pozýva na „EU-Canada Tech Business Day“ 27. mája 2021. Webinár je
zameraný na obchodné a investičné príležitosti, ako aj výzvy medzi EÚ a Kanadou v oblastiach: čisté
technológie, medicínske technológie a poľnohospodárske technológie. Zúčastnia sa európske a
kanadské spoločnosti a je príležitosťou aj na networking s kanadským verejným a súkromným sektorom.
EGYMEDICA
sa uskutoční v dňoch 27. - 29. mája 2021 v Káhire, Egypt. EGYMEDICA sa môže pochváliť 20-ročnou
skúsenosťou v poskytovaní riešení v oblasti zdravotníckej starostlivosti a je bránou pre všetky lekárske
odvetvia v celej Afrike. Ide o najväčší a najstarší veľtrh v Egypte a v celej Afrike, ktorý má zároveň najväčší
počet návštevníkov a obchodných zástupcov v medicínskej oblasti. Podrobné informácie o podujatí je
možné nájsť na internetovom odkaze: https://www.egymedica.com/
Objavte svet dopravy v srdci Európy na World of Freight EXPO v Bratislave
Veľtrh, konferencia a B2B podujatie, ktoré spája celý dodávateľský reťazec, je zamerané na vytváranie
obchodných
príležitostí
v
celom
regióne
„Novej
Európy.“
Témami
sú
trvalý rast v elektronickom obchode, progresívna digitalizácia logistických procesov, revolučný vplyv
priemyslu 4.0 na dopravu a logistiku. WOF EXPO sa uskutoční 6. - 8. októbra, 2021 v Incheba Expo
v Bratislave.

PRÍLEŽITOSTI A TENDRE
Predaj majetku spoločnosti “Zastava kamioni” s.r.o.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku
spoločnosti v úpadku “Zastava Kamioni s.r.o.“. Podľa správcu konkurznej podstaty predmetom predaja je hnuteľný a
nehnuteľný majetok spoločnosti, rozdelený do 5 celkov. Predaj sa koná systémom verejnej dražby. Konečný termín
na zakúpenie predajnej dokumentácie je 2. júna 2021. Verejná dražba sa bude konať 9. júna 2021 o
12.00hod. NOVÉ

EIC Accelerator
Európska komisia otvorila možnosť predkladania projektových návrhov do fázy krátkeho návrhu prostredníctvom
špecifickej AI platformy. Na linke nájdete prehľad novej schémy EIC Accelerator, vrátane financovania, jej fáz, tém,
hodnotenia, odkazov a kontaktov.
Zoznam aktuálnych tendrov v Moldavsku
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku

PRÍBEHY EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Ingrid Brocková s prezidentkou Slovensko-rakúskej obchodnej komory
„Rakúsko je naším tretím najväčším zahraničným investorom a siedmym najdôležitejším obchodným partnerom, je
čas sústrediť sa na pridanú hodnotu a rozvoj spolupráce v perspektívnych odvetviach environmentálnych technológií,
digitalizácie priemyslu a informačno-komunikačných technológií,“ zdôraznila štátna tajomníčka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková počas rozhovoru s prezidentkou
Slovensko – rakúskej obchodnej komory Máriou Berithovou. NOVÉ
Slovensko-fínsky okrúhly stôl
Spoločnosť Rapid Action Group (RAG) a Veľvyslanectvo SR v Helsinkách zorganizovali 5. mája 2021 okrúhly stôl
venovaný plánovanému založeniu Slovensko-fínskej obchodnej a inovačnej komory 21. storočia (21st Century SlovakFinnish Trade & Innovation House). Myšlienka vytvorenia platformy, ktorá by umožnila cezhraničné spojenie medzi
slovenskými a fínskymi spoločnosťami, siaha do roku 2015, kedy bol otvorený Slovenský styčný úrad pre inovácie vo
Fínsku. Cieľom okrúhleho stola bolo pokračovať v spolupráci so slovenskými a fínskymi partnermi pri zakladaní
Slovensko-fínskej obchodnej a inovačnej komory 21. storočia, ktorý má podporiť a posilniť prepojenie medzi
Slovenskom a Fínskom v obchodnom a inovačnom sektore prostredníctvom rôznych projektov . NOVÉ
Úspech webinára a online konzultácií na tému Obchodné príležitosti na Ukrajine
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR na Ukrajine a
advokátskou kanceláriou Peterka & Partners organizovali 4. mája 2021 webinár pod názvom „Obchodné príležitosti
na Ukrajine“. V nadväznosti na webinár sa 5. mája uskutočnili online konzultácie pre slovenské podnikateľské subjekty
so záujmom o ukrajinský trh a rozšírenie podnikateľských aktivít na Ukrajine. NOVÉ
Slovenské potravinárske produkty v Šanghaji.
Spoločnosť Greenland opäť dala možnosť jednotlivým krajinám spropagovať svoje výrobky a tak sa lepšie presadiť
na šanghajskom obchodnom trhu. 30.apríla boli otvorené nové prezentačné a predajné priestory spoločnosti v centre
mesta na pešej zóne. Slovensko zdieľa prominentný priestor s krajinami V-4 a Slovinskom a predstavuje víno a
úžitkové sklo. NOVÉ

PRE EXPORTÉROV
Newsletter o najnovších trendoch a aktualitách z hospodárskeho sveta nájdete tu
Služby Virtuálnej kancelárie v Chorvátsku pre slovenským podnikateľov
Brexit - informácie pre podnikateľov
Brexit - revidovaný harmonogram zavedenia kontrol tovaru
Brexit - dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch
Brexit - informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - spresnenia pre dovozcov z Veľkej Británie
Brexit - dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK
Brexit - ďalšie spresnenia pre dovozcov tovarov z Veľkej Británie
Brexit - Spojené kráľovstvo otvára informačné miesta pre dopravcov po brexite
Brexit - Čo prináša nová dohoda EÚ - Veľká Británia v obchodných vzťahoch?
Brexit - Nová dátová platforma v prístave v Anverpách pri preprave tovaru z UK

Viac informácií na webstránke „Podnikajme v zahraničí“
Máte ďalšie otázky? Kontaktujte Podnikateľské centrum MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk

