Slovak Business Agency v spolupráci s partnermi siete Enterprise Europe Network
si Vás dovoľuje pozvať na

Kooperačné podujatie
Automotive Slovakiaring 2016
7. jún 2016, Slovakiaring, Orechová Potôň
Kooperačné podujatie Automotive Slovakiaring je organizované v rámci konferencie zameranej na
automobilový priemysel, ktorú organizuje Automobilový klaster Slovensko. Podujatie je určené pre
organizácie a spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle a v príbuzných subdodávateľských
odvetviach tohto priemyslu. Účastnící podujatia budú mať možnosť viesť obchodné rokovania so
zástupcami zahraničných spoločností, ktoré sa zaujímajú o nadviazanie obchodnej spolupráce so
slovenskými subjektmi. Na organizácií podujatia sa podieľa aj Klaster cestovného ruchu – Západné
Slovensko.
Sektorové zameranie
Automobilový priemysel
Výroba cestných motorových vozidiel; Výroba karosérií a podvozkov ; Výroba autodielov a
príslušenstva; Priemyselná výroba a automatizácia; Dizajn vozidiel; Logistika; Cestná doprava;
Strojársky priemysel
Subdodávky pre automobilový priemysel
Plastikársky priemysel
Polymérové materiály; Výroba plastov a gumy; Výroba palubných dosiek; Iné priemyselne spracované
plasty
Iné odvetvia súvisiace s automobilovým priemyslom a predajom automobilov
Program:
09:30 – 09:40
09:45 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45

Oficiálne otvorenie
Prezentácia účastníkov podujatia
Prezentácia služieb Enterprise Europe Network (Slovak Business Agency)
Prezentácia Automobilového klastra Slovensko

10:45 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00
16:00 – 19:30

19:30 – 19:40

Súčasná situácia v automobilovom priemysle na Slovensku (Združenie
automobilového priemyslu SR)
Prezentácia vybraných členov Automobilového klastra Slovensko
Obed, Networking
Bilaterálne stretnutia
Sprievodný program v areáli Slovakiaringu (možnosť pre účastníkov zaplatiť si
skrátený kurz bezpečnej jazdy, jazdu na motokárach), možnosť objednať tieto
aktivity aj na budúci deň – 8.6.2016
Ukončenie podujatia

Podmienky účasti
Registrácia je otvorená na webovej stránke: https://www.b2match.eu/automotive2016
Termín registrácie: 27. máj 2016
Termín na zaslanie požiadaviek na stretnutia: 1.jún 2016 do 12:00
Registračný poplatok: zadarmo
Ubytovanie
Miesto konania
Areál Slovakiaringu
Orechová Potôň 930 02
Slovenská republika

Kontakt:
Mgr. Dávid Šmatlák
Slovak Business Agency
Tel: +421 2 502 44 515
E-mail: smatlak@sbagency.sk

