Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora
Bratislavská regionálna komora

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na

podnikateľskú misiu do Portugalska,
ktorá sa uskutoční v dňoch 13. až 17.5. 2019 na pozvanie
podnikateľských a priemyselných komôr
Kód akcie 13052019
V priebehu misie Vám ponúkame možnosť prezentácie Vašej firmy počas plenárnych zasadnutí
s Priemyselnou asociaciou AIP v Lisabone a Podnikateľskou asociaciou AEP v Porte. V druhej
časti stretnutí budú na jednotlivých inštitúciach rokovania s potencialnymi obchodnými partnermi a
možnosť návštevy partnerských firiem.
Odlet na misiu je plánovaný v pondelok 13. mája o 13.25 hod. z Viedne do Lisabonu. Presun
do Porta bude v stredu spoločným autobusom. Návrat do Viedne je plánovaný v piatok 17.
mája, alternatívne pre individuálnych záujemcov v sobotu. Doprava do Viedne a späť je
individuálna. Ubytovanie bude zabezpečené v 4* hoteloch.

Predbežná zálohová cena pre účastníka, člena SOPK je 1 350 € bez DPH
Cena pre nečlena SOPK je 1 500 € bez DPH.
Cena pre účastníka ubytovaného v spoločnej izbe je o cca 400 € nižšia.
V cena je zahrnutá spiatočná letenka, ubytovanie na 4 noci, organizačné poplatky partnerským
komorám za vyhľadanie partnerov a zorganizovanie rokovaní, preprava spoločným autokarom v
Portugalsku a organizačné výdaje BRK SOPK.
Veríme, že využijete túto príležitosť na prezentáciu Vašej firmy s možnosťou získania nových
perspektívnych partnerov. Pokiaľ máte otázky neváhajte nás kontaktovať.
Vzhľadom k tomu, že partnerské komory pre úspešné zorganizovanie rokovaní požadujú
včas zoznam a profily účastníkov

uzávierka prihlášok je 5. apríla 2019.
Prosíme o zaslanie prihlášky e-mailom na adresu: vladislav.oros@sopk.sk, alebo na fax: 02/4829
1260.
Tešíme sa na spoluprácu.
Ing. Vladislav Oros
oddelenie zahraničných vzťahov
Bratislavská regionálna komora SOPK , Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
Tel. : 02 48 291 534

Elektronická prihláška

Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora
Bratislavská regionálna komora

Záväzná prihláška
účastníka podnikateľskej misie do Portugalska
dňoch 13.5. – 17.5.2019

Názov firmy :..............................................................................................................................................
Adresa:..............................................................................http:/www.........................................................
IČO:.............................................................IČ DPH :..................................................................................
Meno účastníka/kov :
1/.......................................................................Funkcia :............................................................................
2/.......................................................................Funkcia :............................................................................
Tel.: ..................................Fax.: ...............................E-mail:......................................................................
Stručný profil firmy v ang. jazyku :
Hlavne aktivity (main activities) : napr. výroba čoho, obchodovanie, služby a pod.
.....................................................................................................................................................................
Záujem počas misie (interests) : napr. export, import, looking for local partner, cooperation in production of
goods
.......................................................................................................................................................................
Pozn.
Podrobnejší profil Vašej firmy a záujem počas misie bude spracovaný ako samostatná príloha v prípade
Vášho prihlásenia sa na misiu. Formulár na spracovanie „Company Profilu“ Vám bude následne zaslaný
a pomôžeme Vám pri jeho vypracovaní v anglickom jazyku.
Predbežná cena účastníckeho poplatku:
Člen SOPK – 1 350 € bez DPH
Nečlen SOPK – 1 500 € bez DPH

