Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora

Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka
Okrúhly stôl - Uruguaj
o možnostiach hospodárskej spolupráce

Organizátor:

BRK SOPK v spolupráci s Honorárnym konzulátom Uruguaja
v Bratislave a Veľvyslanectvom Uruguaja vo Viedni

Dátum konania:
Miesto konania:

23. januára 2018 o 13.00 hod
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, Bratislava (budova Kerametalu)
4. poschodie (zasadacia miestnosť )

Program podujatia:

12.45
13.00
13.10

13.30

13. 45
14.00

registrácia
Bruno Faraone, veľvyslanec Uruguaja
vo Viedni - uvítacie vystúpenie
Milan Beniak, honorárny konzul
Uruguaja v Bratislave prezentácia krajiny a podnikateľského
prostredia, spolupráca a dohody EU – Uruguaj
zástupca slovenskej firmy Skytoll – praktické
skúsenosti s obchodovaním a podnikaním
v Uruguaji
diskusia a odpovedanie otázok
ochutnávka uruguajských vín

Rokovací jazyk slovenčina.
Organizačný poplatok:

Člen SOPK
30 € + DPH = 36 €
Nečlen SOPK 40 € + DPH = 48 €

Termín zaslania prihlášky a otázok :

12. januára 2018

Počas podujatia bude k dispozícii drobné občerstvenie a po skončení ochutnávka vín.

Kontakt:

Ing. Vladislav Oros
tel: 02/4829 1534, 0904 252 677
e mail: vladislav.oros@sopk.sk

Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora

Bratislavská regionálna komora SOPK

Záväzná prihláška
prihláška
Okrúhly stôl Uruguaj – 23. januára 2018
Miesto konania:

Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíková 6, 826 73 Bratislava

Názov firmy:
IČO:

Adresa:
Člen SOPK:

IČ DPH:

áno

nie

Bankové spojenie (číslo účtu, kód a názov banky) :
Meno a funkcia účastníka konzultácie :
tel.:

mobil :

E mail :

fax :
www.

Oblasť podnikateľskej činnosti:
………………………………………………………………………………………………..............
Špecifikujte okruh záujmov o spoluprácu s Uruguajom :
……………………………………………………………………………………………………......
Konkrétne otázky pre hostí:
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
Dátum :

Organizačný poplatok na firmu:

Pečiatka a podpis
oprávneného zástupcu firmy

Člen SOPK 30 € + DPH = 36 €
Nečlen SOPK 40 € + DPH = 48 €

Organizačný poplatok prosíme poukázať vopred na náš účet vo VÚB IBAN SK49 0200 0000 0000 3673
3062, variabilný symbol 23012018 a uviesť názov Vašej firmy.
Faktúru ako daňový doklad potvrdzujúci uskutočnenú platbu Vám pošleme obratom poštou po konaní
podujatia.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej
SOPK). Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít realizovaných prostredníctvom SOPK. Zároveň súhlasím so
zaradením spoločnosti do databázy BRK SOPK a zasielaním informácií o aktivitách komory.

