Get Together
Región Dunajská Streda a Nitra
KEDY
15.6.2018
Od 08:15 hod.

KDE

Milí členovia a priatelia,
Slovensko-rakúska obchodná komora
v spolupráci s Taliansko-slovenskou obchodnou komorou, Švajčiarsko-slovenskou
obchodnou komorou a Švédskou a Holandskou obchodnou komorou v SR organizuje regionálnu návštevu spoločností
v Dunajskej Strede, Nitre a okolí, ktorá sa
uskutoční 15.6.2018. Návšteva ponúkne
možnosť nahliadnuť do výroby a denných
aktivít spoločností regionálneho a národného významu pôsobiacich v rôznych
priemyselných odvetviach.

Účastnícky poplatok:
členovia: 10 €,
nečlenovia: 39 €
Prihlásenie:
http://sohk.sk/EventList.aspx

Prihlásiť sa je možné do 13. júna 2018.
Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami!
Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné
po 13.06.2018.
Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude
po podujatí fakturovaná plná suma.

Ivanka pri Nitre, Nitra,

Užitočné informácie:

SLOWAKISCH - ÖSTERREICHISCHE HANDELS-

Dunajská Streda,

Jazyky: anglický, slovenský

KAMMER, Kutlíkova 17, P.O. BOX 228,

Doprava:
Možnosť využitia autobusovej prepravy
z Bratislavy do jednotlivých spoločností,
ktorá je spoplatnená sumou 10€ alebo
individuálna doprava účastníkov.

814 99 BA, Tel. 00421/2/6 53 67 87, 88;
Fax. 00421/2/63 53 67 89
sohk@sohk.sk, www.sohk.sk

PROGRAM
08:15 Stretnutie účastníkov v lobby hotela Crowne Plaza, Hodžovo námestie 568/2, 816 25 Bratislava
10:30 Prehliadka Sola Switzerland s.r.o., Novozámocká 1065, 95 112 Ivanka pri Nitre, www.solapoint.sk
História švajčiarskej spoločnosti SOLA Switzerland siaha až do roku 1866. Za takmer 150 rokov svojej činnosti
sa spoločnosť vypracovala na jedného z najväčších výrobcov príborov, porcelánu a kuchynského príslušenstva
na svete. Strategická poloha, členstvo v EÚ a existujúce kontakty zohrali dôležitú úlohu pri zriadení dcérskej spoločnosti na Slovensku.

12:00 Prehliadka MATADOR Automotive Vráble, a.s. - prevádzka Nitra, Novozámocká cesta 185, 94 905Nitra,
https://www.matador-group.eu
Priemyselná skupina Matador rozšírila svoje výrobné priestory v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany o nový
závod na lisovanie a spájanie materiálov z hliníkových zliatin pre automobilový priemysel.

15:00 Prehliadka cargo - partner SR, s.r.o., Ulica logistického parku 3, 929 01 Dunajská Streda,
GPS: 47°59'01.9"N
17°37'33.3"E, https://www.cargo-partner.com
Medzinárodná špedičná spoločnosť poskytujúca komplexné info-logistické služby so zameraním najmä na
leteckú a námornú prepravu tovaru. Na Slovensku pôsobí už od roku 1993, v Bratislave disponujeme skladom s kapacitou 14 tisíc paliet a ďalší pre 20 tisíc paliet prevádzkuje v Dunajskej Strede.

