Medzinárodná spolupráca

CESTA K ÚSPECHU
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CESTA K ÚSPECHU?
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Hľadáte nového obchodného alebo technologického
partnera v zahraničí? Zúčastnite sa na „kooperačnom
podujatí“ (angl. „brokerage / matchmaking event“)
a využite viacnásobné benefity pre Vašu spoločnosť.

ČO JE KOOPERAČNÉ PODUJATIE?
•

sprievodné podujatie medzinárodných veľtrhov, výstav
a konferencií

•

sektorovo zamerané bilaterálne rokovania s cieľom
nájsť si nových zahraničných partnerov na obchodnú
a technologickú spoluprácu, či zapojenie sa do projektu

•

rokovanie s vybranými potenciálnymi partnermi pod
jednou strechou

BENEFITY:
•

získanie nových kontaktov a obchodných príležitostí

•

nápady a skúsenosti z oblasti medzinárodnej spolupráce

•

prezentovanie vašej firmy viacerým potenciálnym
partnerom

•

prieskum nových trhov

•

získanie nových kontaktov

AKO ZÍSKAŤ VHODNÉHO
OBCHODNÉHO PARTNERA –
KROK ZA KROKOM

AKO ZAČAŤ?
Vyberte si podujatie a kontaktujte konzultantov Enterprise
Europe Network.
Postup je nasledovný:
•

príprava proﬁlu spoločnosti v anglickom jazyku
a registrácia na webovej stránke podujatia

•

zadeﬁnovanie požiadavky na hľadaného partnera

•

výber potenciálnych partnerov na rokovania

•

rezervácia bilaterálnych rokovaní na webovej stránke
podujatia

Konzultanti siete sú vždy pripravení vám poradiť.

ČO ZÍSKATE?
•

nové kontakty

•

nových obchodných a technologických partnerov

•

propagáciu vašej ﬁrmy

•

vstup na veľtrh či výstavu

•

možnosť zaregistrovať sa do databázy ponúk na
partnerstvo „POD“ – Partnering Opportunities
Database

•

viac informácií o možnostiach podpory vašej ﬁrmy

ENTERPRISE
EUROPE NETWORK
V ČÍSLACH
od roku 2008 sa na kooperačných
podujatiach zúčastnilo takmer
100 000 ľudí
ročne sa uskutoční 70 000
obchodných stretnutí
miera spokojnosti so službami
Enterprise Europe Network je 85%
malé a stredné podniky využívajúce
služby siete prosperujú o 3% viac
ako podniky, ktoré ich nevyužívajú

Enterprise Europe Network je najväčšia sieť na
svete na podporu malých a stredných podnikov
(MSP) s medzinárodnými ambíciami. Združuje 3000
odborníkov v 600 členských organizáciách vo viac ako
60 krajinách sveta. Slovak Business Agency je jedným
z poskytovateľov služieb na Slovensku.
Sieť poskytuje najmä
•

poradenstvo a informácie o podnikaní v krajinách
EÚ i mimo nej

•

podporu pri hľadaní obchodných a technologických
partnerov

Služby
•

uverejnenie proﬁlu vašej spoločnosti v európskej
databáze ponúk na partnerstvo („Partnering
Opportunities Database“)

•

predstavenie vašej ﬁrmy, produktov a technológií
partnerským organizáciám siete

•

organizovanie kooperačných podujatí
a podnikateľských misií

Slovak Business Agency vznikla v roku 1993 na podporu
malého a stredného podnikania. V súčasnosti

dáva

pomocnú ruku aj začínajúcim podnikateľom, záujemcom
o podnikanie ako i startupom. Poskytuje komplexnú pomoc
pri podnikaní na národnej, ale i medzinárodnej úrovni.
SBA chce byť prvou voľbou pri vzniku a rozvoji podnikania.
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