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Vážená pani/Vážený pán.
dovoľujem si Vás informovať, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR a za účasti premiérov Slovenskej republiky a Bulharskej republiky
v dňoch 13. – 14. novembra 2012 medzinárodné podujatie „6. Slovenskú kooperačnú burzu 2012“
v priestoroch areálu Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p..
6. Slovenská kooperačná burza patrí k strategickým aktivitám SARIO a k jej dominantným nástrojom na realizáciu
podpory pro-exportných aktivít smerujúcich k nadviazaniu nových hospodárskych kooperácií slovenských
a zahraničných podnikateľských subjektov. Je aktívnym nástrojom pri sprostredkovaní odbytu produkcie,
subkontraktačnej ponuky, formovaní spoločných podnikov. Toto podujatie zamerané na bilaterálne rokovania je
určené odbornej verejnosti s prioritami sektorovej orientácie na energetiku, strojársky priemysel, automobilový
priemysel, elektrotechnický priemysel, chemický priemysel, drevársky priemysel a priemysel v oblasti informačných
technológií.
Partnerskou krajinou je Bulharská republika, reprezentovaná premiérom Bulharskej republiky, Bulharským
veľvyslanectvom, Bulharskou agentúrou pre malé a stredné podniky a vybranými spoločnosťami z daného teritória.
Partnerským regiónom je región Košice zastúpený inštitúciami samosprávneho kraja a podnikateľskými subjektmi
z regiónu.
Sprievodným programom podujatia bude prezentácia Partnerskej krajiny a Partnerského regiónu z hľadiska
obchodného, ekonomického, investičného, cestovného ruchu, ponúk hospodárskych kooperácií so slovenskými
partnermi, panelové diskusie s odbornou tematikou a záverom prvého dňa bude zorganizovaný slávnostný gala
večer. tematikou a záverom
Vážený pán......, na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o spoluprácu pri príprave tohto podujatia
formou jeho propagácie na Vašej webovej stránke spolu so zverejnením loga SARIO s linkou na podstránku
6.SKB. Link http://www.sario.sk/?6-slovenska-kooperacna-burza-2012.
Pevne verím, že Vás naše podujatie zaujme a navrhovaná forma vzájomnej spolupráce prispeje k zvýšeniu kvality
expertnej platformy podujatia. Z uvedeného dôvodu sa vopred chceme poďakovať za Vašu ústretovosť pri tejto
navrhovanej forme spolupráce.
Podrobnejšie informácie o podujatí sú publikované na webovej stránke SARIO http://www.sario.sk/?6-slovenskakooperacna-burza-2012.
V prípade doplňujúcich otázok prosím kontaktujte Ing.Renátu Remeňovú, mobil: 0910 828 209, e-mail:
remenova@sario.sk.
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