Nemecké potraviny – Zaujímavé príležitosti na spoluprácu pre slovenské
spoločnosti

Prezentačná akcia
“Nemecké potraviny“
26.4.2016, Lindner Hotel Gallery Central
Bratislava

Nemeckí účastníci (prosím kliknite na logo pre otvorenie webstránky spoločnosti)

Obrázok: CC0 Verejná doména / Pixabay

Pozadie konferencie
Srdečne vás pozývame na kontakt s nemeckými spoločnosťami z oblasti potravinárstva, ktorí navštívia Bratislavu od 25.
do 26.04.2016. Obchodná misia sa uskutoční v mene Spolkového ministerstva potravinárstva a poľnohospodárstva
Nemeckej spolkovej republiky. Cieľom cesty je nadviazanie obchodných kontaktov medzi nemeckým a slovenským
potravinárskym sektorom. V rámci cesty budú zorganizované bilaterálne stretnutia a nemecko-slovenská kooperačná
konferencia dňa 26.04.2016. Budete tam mať príležitosť stretnúť sa tak s nemeckými spoločnosťami, ako aj so
slovenskými účastníkmi.
Stretnutia s nemeckými partnermi


Nemecké spoločnosti z potravinárskeho sektoru budú účastníkmi obchodnej cesty na Slovensko.



Okrem konferencie budete mať príležitosť stretnúť sa s konkrétnymi nemeckými podnikateľmi. Ich kooperačný
profil zodpovedá profilu vašej spoločnosti a obaja budete mať príležitosť na vzájomnú spoluprácu.



Nadviazanie kontaktu a stretnutia budeme koordinovať my zdarma. Po vašej registrácii (prihláška sa nachádza
na poslednej strane) vás budeme kontaktovať, aby sme prediskutovali všetky podrobnosti.
Ste srdečne pozvaní!
DREBERIS-Team v Nemecku
v mene Spolkového ministerstva potravinárstva a poľnohospodárstva NSR

Kontakt:
Organizátor:

DREBERIS GmbH
Justyna Błotna
justyna.blotna@dreberis.com
DREBERIS GmbH
Heinrich-Zille-Straße 2
01219 Dresden
Tel. +49 351 862 643 14
Fax +49 351 862 643 10
www.dreberis.com

MARKETiN CEE s.r.o.
Pavol Kopec, PhD.
kopec@marketincee.com
MARKETiN CEE s.r.o.
Lichnerova 41
SK - 903 01 Senec
Tel.: +421-2-20200030
Fax: +421-2-20200031
www.marketincee.com

DREBERIS GmbH (Drážďanskí konzultanti pre medzinárodné stratégie)
Medzinárodná poradenská firma (s kanceláriami o.i. v Nemecku a Poľsku) pôsobí už 15 rokov na trhoch strednej a
východnej Európy a podporuje medzinárodných investorov, verejné inštitúcie, ako aj malé a stredné podniky pri
realizácii cezhraničných projektov.

MARKETiN CEE s.r.o.
MARKETiN CEE je poradenská spoločnosť, ktorá poskytuje podnikové a trhové spravodajstvo, výskum, poradenstvo a
podporu pri vstupe na nové trhy, rozvoji podnikania a zvyšovaní konkurencieschopnosti v strednej a východnej Európe.
Podporujeme podnikateľský rast a konkurencieschopnosť tým, že pomáhame identifikovať, vyhodnocovať a využívať
príležitosti a znižovať riziká súvisiace s trhmi, odvetviami či firmami v regióne.

Program:
Jazyky: Nemčina/ Slovenčina (konzekutívne tlmočenie)
Moderátor: Dr. Markus Reichel

Bratislava: 26.4.2016

14.00 – 14.10

Úvodný príhovor
Zástupca Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave (pozvaný)

14.10 – 14.40

Dr. Markus Reichel, DREBERIS: Nemecký potravinársky sektor – hlavné trendy na trhu
a príležitosti na spoluprácu pre slovenské spoločnosti

14:40 – 14:50

Sja Delikhoun, HASA GmbH: Nová generácia mrazenej pizze pečenej na kameni

14.50 - 15.00

Gerd Tuppeit, Wilhelm Pruente GmbH: Malé čierne pokušenie z Vestfálska, tradičné, čerstvé a
chutné

15:00 – 15:10

Gloria Mathern, Weingut Mathern: Rizling a spol. – to je naša záležitosť! Malé rodinné vinárstvo
z regiónu Nahe, zo srdca vinohradníckej oblasti zameranej na Rizling!

15.10 – 15.20

Alwin Karp, Weingut Karp-Schreiber: Tradícia sa stretáva s modernou dobou – ochutnajte
bridlicu

15:20 – 15:30

Diskusia

Po 15.30

Ochutnávka

Po ochutnávke vás pozývame na vychutnanie si spoločného jedla.

Prístup a kontakt:
Lindner Hotel Gallery Central
Metodova 4
821 08 Bratislava
Slovensko
GPS: N 48° 15’74. 08'' E 17° 12' 90.74''

Prihláška
Účasť na konferencii a na B2B stretnutiach je zdarma.
V prípade potreby poskytneme tlmočenie zdarma.
Prosím pošlite nám prihlášku do 07.04.2016- Faxom: +49 351 862 643 10
alebo ako scan e-mailom na: justyna.blotna@dreberis.com

□ Zúčastním sa na konferencii v Bratislave dňa 26.4.2016
□ Prosím kontaktujte ma za účelom dohodnutia stretnutia s cieľom vedenia rozhovorov s nemeckými spoločnosťami.
Chcel by som mať stretnutie s nasledovnými účastníkmi: (prosím začiarknite):

□

HASA GmbH

□ Weingut Mathern

□ Wilhelm Pruente GmbH

□ Weingut Karp-Schreiber

Spoločnosť _________________________________________________________________________________

Meno a priezvisko, funkcia ______________________________________________________________

Preferovaný jazyk ______________________________________________________________

Profil spoločnosti/webstránka _____________________________________________

E-mail______________________________________________Telefón____________________________

Podpis_______________________________________________
Ďakujeme a tešíme sa na konverzáciu s vami a na stretnutie v apríli.

