SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA ŽILINA
KONTAKTNÉ CENTRUM PRE VÝCHODNÉ TRHY

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA TRNAVA
pozývajú na obchodnú misiu

RUSKÁ FEDERÁCIA
Moskovská oblasť - MOSKVA, DUBNA
26.XI. - 1.XII.2018
Nakoľko SOPK Žilina obdržala špeciálne pozvanie pre členov obchodnej misie v rámci programu „RuskoEurópa“ posunuli sme termín misie o týždeň neskôr aby bol program intenzívnejší.

„BUSINESS PARTNERSHIPS MATCHMAKING PROGRAMME RUSKO – EURÓPA“
Cieľom misie je predstaviť podnikateľom, výrobcom, distribútorom, poskytovateľom služieb aktuálnu
situáciu na trhu, perspektívne možnosti podnikania, možnosti privatizácie, tendrov v colnej
Euroázijskej únii, sprostredkovať kontakty medzi firmami formou priamych rokovaní. Zároveň je to
možnosť presvedčiť sa aká je ekonomická realita na teritóriu RF a porovnať si ju s medializovanými
informáciami.
PROGRAM:
26.XI. pondelok
Odlet - Letisko Viedeň, Moskva - prílet, ubytovanie v hoteli, voľno
27.XI. utorok
 Rokovanie na Veľvyslanectve SR s obchodným radcom
Predpokladaný vývoj sankcií, obchodné a investičné možnosti, Eurázijská únia a vplyv na
export slovenských firiem, atď.
 Individuálny program
28.XI. streda
 PRIJATIE A DISKUSIE NA OPK MOSKOVSKEJ OBLASTI
O možnostiach: aktuálny stav, problémy vzťahov, podnikanie, obchodné a investičné
možnosti, investície, obchod, financovanie, podmienky SEZ.
 B2B ROKOVANIA SLOVENSKÝCH A RUSKÝCH FIRIEM
 Návštevy firiem, individuálny program
29.XI. štvrtok
Presun busom do mesta Dubna
 PRIJATIE A B2B ROKOVANIA na OPK DUBNA
 NÁVŠTEVA SLOBODNEJ EKONOMICKEJ ZÓNY
Návrat do Moskvy
30.XI. piatok
„EURÓPSKI INVESTORI VO VÝROBNÝCH A INVESTIČNÝCH PROJEKTOCH V RUSKU“
B2B MATCHMAKING FORUM (komunikačný jazyk ruština, angličtina)
Kľúčové slová: sankcie a kontrasankcie, vplyv na EÚ a RF ekonomiku, vplyv a zmeny v
investičných stratégiách, efektívnosť stratégií na európsky biznis a odvetvia ekonomiky,
využitie prihraničných teritórií a spoluprácu Rusko - EÚ, úloha MSP,
Konferencia sa koná v rámci projektu „Rusko-Európa: Spolupráca bez hraníc
Organizátori: Ministerstvo ekonomického rozvoja, Všeruská akadémia zahraničného
obchodu
SOPK Žilina vybavila účasť bezplatne. Môžete vystúpiť ako firma na konferencii
samostatne, treba nám to obratom oznámiť, ale musíte poslať krátku anotáciu do 13.11.
1.XII. sobota
Odlet z Moskvy.
Uvedené časy sú miestne. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.

Ruská federácia:
- od roku 2012 člen WTO, člen Euro-ázijskej únie (RUS, BY, KZCH, ARMEN). Pre firmy dáva priestor
pre širšie možnosti obchodných, investičných vzťahov, využitie možnosti nových hospodárskych
príležitostí.
- člen Shanghaiskej skupiny, člen ekonomickej skupiny BRICS (založili „nový MMF“), zakladajúci
členovia Ázijskej banky pre rekonštrukciu so sídlom v Pekingu.
Poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, SŽK, ZPS: 1250,- EUR bez DPH/osoba, 1500,- EUR s DPH/osoba
Základný:
1450,- EUR bez DPH/osoba, 1740,- EUR s DPH/osoba
Cena zahŕňa: leteckú dopravu, transfer z letiska, miestne transfery, ubytovanie, organizáciu
podnikateľského fóra a B2B rokovaní, služby SOPK ŽRK pri príprave a realizácii misie.
V cene nie sú zahrnuté: Poistenie, vízové poplatky. Pred cestou je potrebné vybaviť si vízum.
Je nevyhnutné sa pred cestou komerčne poistiť.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na účasť na obchodnej misii

RUSKÁ FEDERÁCIA
Moskovská oblasť - MOSKVA, DUBNA
26.XI. - 1.XII.2018
Firma:

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

Adresa: .................................................................................................................................................
IČO: .................................... DIČ: .............................................. IČ DPH: .............................................
T: ........................................... F: .................................................. E: ...................................................
Účastník 1: Meno: ............................................................ Pozícia: ......................................................
Číslo pasu: ................................................... Platnosť pasu do: .......................................
Dátum narodenia: ......................................... Mobil: .........................................................
Účastník 2: Meno: ............................................................ Pozícia: ......................................................
Číslo pasu: ................................................... Platnosť pasu do: .......................................
Dátum narodenia: ......................................... Mobil: .........................................................

Popis činnosti firmy (SK, RU): ...............................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................

Podpis

Prosíme prihlášku vypísať zreteľne tlačenými písmenami.
Uzávierka prihlášok 12.11.2018 do 14:00 hod. záujem po tomto termíne bude konzultovaný
individuálne. Počet účastníkov limitovaný, rozhoduje dátum prihlásenia.
Kontakt, podrobnejšie informácie: ŽRK SOPK Hálkova 31, 010 01 Žilina, T.: 041-7235 102,-655,
M: 0903 546 777, F.: 041-7235 653, E: zahrza@za.scci.sk
INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV. Slovenská
obchodná a priemyselná komora, Gorkého 9, 816 03 Bratislava, IČO: 30842654 (ďalej len
„prevádzkovateľ“). V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje uvedené v prihláške na hore
uvedenom podujatí výlučne za účelom riadnej prípravy obchodnej misie. Ďalšie informácie o ochrane
osobných údajov sú uvedené na stránke prevádzkovateľa http://web.sopk.sk

