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Služby na
podporu exportu

Úvod
Silné prepojenie ekonomiky Slovenska
na globalizované medzinárodné trhy
kladie vysoké nároky na udržanie
konkurencieschopnosti slovenských
podnikateľov, na ich internacionalizáciu
a spoluprácu so zahraničnými partnermi.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných
a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných
záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. Podporuje
malé a stredné podnikanie s dôrazom na rast exportných aktivít
slovenských podnikateľov.
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Rozhodujúce odvetvia priemyslu
Štruktúra exportu a importu sa odvíja od rozhodujúcich sektorov priemyslu SR.
Vo vývoze dominujú najmä osobné automobily, vozidlá a ich súčasti, elektrické stroje
a prístroje, plasty a výrobky z nich.
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Významní exportéri
1

Volkswagen Slovakia
7 532 964 (tis. EUR)

2

Kia Motors Slovakia
5 566 181 (tis. EUR)

3

Samsung Electronics
2 840 676 (tis. EUR)

4

PCA Slovakia
2 475 669 (tis. EUR)

5

Slovnaft
1 887 629 (tis. EUR)

6

Slovenské elektrárne
1 204 782 (tis. EUR)

7

Schaeffler Slovensko
1 053 648 (tis. EUR)

8

Foxconn Slovakia
1 044 657 (tis. EUR)

9

Continental Matador Rubber
767 185 (tis. EUR)

10

Tesco International Clothing Brand
688 330 (tis. EUR)

Zdroj: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila Trend Analyses
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VÝZNAMNÉ TERITÓRIÁ
Približne 85% slovenského exportu
smeruje do krajín EÚ, ktorá je ako celok
najdôležitejším odbytovým trhom pre
Slovensko. Náš export smeruje najmä
do Nemecka, Českej republiky, Poľska,
Rakúska, Talianska, Spojeného kráľovstva,
Francúzska. Vývoz do krajín Ruskej
federácie, USA a Číny klesá. Naopak
pozitívnu tendenciu vykazuje export do
Afriky a Strednej a Južnej Ameriky.
—
Výrazná závislosť ekonomiky Slovenska na
exporte do krajín EÚ vytvára predpoklady
pre možné negatívne dopady na obchodnú
bilanciu a ekonomiku ako celok.Vychádzajúc
z tejto skutočnosti, ako aj snahy získať
nové trhy SARIO pomáha v proexportných
aktivitách do ďalších teritórií.
NOVÉ POTENCIÁLNE TERITÓRIÁ
Okrem európskych trhov sú pre
slovenských exportérov perspektívne
možnosti na export do krajín východnej
a juhovýchodnej Ázie, západného Balkánu,
do Ruskej federácie, na Ukrajinu, do
Bieloruska či Kazachstanu. Najvyšší
predstavitelia krajiny počas svojich
zahraničných pracovných ciest otvárajú
podnikateľom dvere aj v krajinách Blízkeho
východu či v Latinskej Amerike.

www.sario.sk

Služby pre podnikateľov
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zabezpečuje komplex
služieb pre slovenských exportérov, firmy aj zahraničných záujemcov o slovenskú
produkciu a výrobnú spoluprácu.

SARIO BUSINESS BREAKFAST
Tematické semináre na podporu exportu

SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV
KOMU SÚ URČENÉ NAŠE SLUŽBY?
• najmä slovenským spoločnostiam
z oblasti priemyselnej výroby, oblasti
informačných a telekomunikačných
technológií, energetiky či inovačným
a technologickým spoločnostiam,
ktoré sú etablované na Slovenskom
trhu a majú predpoklady a potenciál
pre obchodovanie so zahraničnými
partnermi
AKÝ JE CIEĽ NAŠICH AKTIVÍT?
• podpora internacionalizácie
slovenských spoločností a zvyšovanie
podielu exportu na celkovom produkte
slovenskej ekonomiky

ODBORNÉ KONZULTÁCIE A VZDELÁVANIE
Semináre, podnikateľské stretnutia
zamerané na informovanie o aktualitách
vo vybraných teritóriách a sektoroch,
príprava na vycestovanie na zahraničné
misie z cyklu SARIO Business Breakfast
majú za cieľ zvýšiť informovanosť najmä
malých a stredných podnikov o všetkých
aspektoch medzinárodného obchodovania,
zaužívaných praktikách v obchodnej
komunikácii a tiež špecifikách obchodovania
na jednotlivých zahraničných trhoch.
Konzultačný servis, regionálne, sektorové
prehľady a analýzy sa zameriavajú na
podporu podnikania v zahraničí.
ČO ZÍSKATE?
• bezplatnú účasť na podujatiach
• praktické a cenné informácie, užitočné
pre medzinárodné obchodovanie
a prienik na zahraničné teritóriá
• možnosť zúčastniť sa prezentácií
úspechov iných firiem na zahraničných
trhoch a dozvedieť sa o ich know how
priamo z praxe
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INFORMAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY
PORTÁL PRE EXPORTÉRA
EXPORT.SLOVENSKO.SK
Portál pre exportéra je orientačným
bodom v možnostiach štátnej podpory
pre internacionalizáciu slovenských
podnikateľov. Portál prináša komplexné
informácie o službách pre exportérov,
o možnostiach financovania vývozu
a poskytuje základné informácie
o technikách práce v zahraničnom
obchode.
Na jednom mieste združuje informácie
o aktuálnych podujatiach, projektoch,
veľtrhoch a výstavách či zahraničných
cestách pre podnikateľov od tucta
zapojených štátnych inštitúcií
a agentúr.
ČO ZÍSKATE?
• informácie združené na jednom
mieste
• možnosti financovania exportu
• informácie o aktuálnych podujatiach
a projektoch

www.sario.sk

Podujatia na podporu spolupráce
slovenských firiem so zahraničnými partnermi
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu realizuje domáce a zahraničné
podujatia zahŕňajúce bilaterálne a kooperačné rokovania o hospodárskej spolupráci
medzi konkrétnymi subjektmi. Vytvára tak jedinečné príležitosti pre slovenské
firmy nájsť si zahraničných partnerov a rozvíjať svoje exportné aktivity.

"Slovenská
kooperačná
burza je skvelé
podujatie, výborne
zorganizované,
s vysokým
prínosom pre našu
spoločnosť."
SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ BURZA 2016
Najväčšie networkingové podujatie na Slovensku

SARIO BUSINESS LINK (SBL)
SARIO Business Link je séria
matchmakingových podujatí na
podporu exportných aktivít smerujúcich
k nadviazaniu obchodnej spolupráce
medzi slovenskými a zahraničnými
podnikateľskými subjektmi. Podujatia série
SBL sú organizované samostatne alebo
ako sprievodné podujatia vybraných
odborných veľtrhov na Slovensku.
ČO ZÍSKATE?
• možnosť rokovať s množstvom
firiem na jednom mieste
• vopred elektronicky organizované
a plánované stretnutia podľa
individuálneho výberu
• relevantné informácie z odborných
konferencií na aktuálne témy
• možnosť zapojiť sa do subdodávateľskej
siete vybraných nadnárodných
spoločností
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PODNIKATEĽSKÉ MISIE
Zabezpečujeme účasť slovenských firiem pri
návštevách vysokých štátnych predstaviteľov
a podnikateľských delegácií doma
i v zahraničí, organizujeme podnikateľské
a obchodné misie na základe dopytu skupiny
podnikateľov. V roku 2017 SARIO zrealizovalo
15 misií do zahraničia a prijalo v SR 10
zahraničných delegácií. Podnikateľské misie
podporili exportérov a záujmy slovenských
podnikateľov na 4 kontinentoch:
Európa, Ázia, Afrika a Latinská Amerika.
ČO ZÍSKATE?
• oficiálne zastrešenie účasti spoločnosti
a kredibilita v teritóriu
• výhodnejšie podmienky vycestovania
do teritória
• účasť na podnikateľskom fóre a kontakt
s potenciálnym partnerom v teritóriu
• zaradenie projektov a potrieb do
podkladov na oficiálne rokovania

—
GNOTEC S.R.O.
Slovensko

SLOVENSKÁ KOOPERAČNÁ
BURZA
Slovenská kooperačná burza (SKB)
je najväčším a najdôležitejším stretnutím
slovenských a zahraničných podnikateľských
subjektov, organizovaným Slovenskou
agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu
pod záštitou Ministerstva hospodárstva
od roku 2007. Podujatie vytvára priestor
pre spájanie slovenských a zahraničných
subjektov, predstavuje možnosti pre odbyt
produkcie subkontraktačných ponúk
a otvára dvere pre formovanie spoločných
podnikov. Sprievodnými podujatiami
Slovenskej kooperačnej burzy sú prezentácie
spoločností, okrúhle stoly, panelové diskusie
a odborné moderované konferencie.
Počas svojej histórie priniesla Slovenská
kooperačná burza možnosť spojiť obchodný
a výrobný potenciál 2 110 firmám z 38
krajín, ktoré odrokovali 5 080 vopred
naplánovaných stretnutí.

www.sario.sk

ÚČASŤ SLOVENSKÝCH PODNIKOV
NA VEĽTRHOCH MIMO NÁRODNÉHO
PROJEKTU
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky v spolupráci so SARIO podporujú
účasť slovenských podnikateľov bez
rozdielu sídla a veľkosti na ďalších veľtrhoch
a výstavách podľa aktuálnych možností
a požiadaviek.
ČO ZÍSKATE?
• národný stánok SR
• výhodné vystavovateľské podmienky,
spoločná plocha
• vystavovanie pod hlavičkou značky
'Good Idea Slovakia'
• organizačná podpora SARIO
• prezentáciu pred širokým publikom
počas Slovenského dňa na veľtrhu
ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH
A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V RÁMCI
NÁRODNÉHO PROJEKTU 'PODPORA
INTERNACIONALIZÁCIE MSP'
V rámci národného projektu 'Podpora
internacionalizácie MSP' bude SARIO
v rokoch 2018—2023 organizovať a
financovať národné stánky na zahraničných
veľtrhoch a výstavách. Cieľom organizácie
národných stánkov je umožniť slovenským
malým a stredným podnikom predstaviť
ich výrobný sortiment a obchodné
ponuky, získať prehľad o technickom a
technologickom vývoji v danom odvetví
priemyslu a nadviazať obchodné kontakty
s cieľom uzatvoriť obchodné kontrakty
a exportovať výrobky do zahraničia.
SARIO uhradí slovenským MSP náklady
súvisiace s vybudovaním spoločnej
expozície (prenájom plochy, výstavba
stánku a technické pripojenia), povinný
registračný poplatok výstavisku za každého
vystavovateľa, základný zápis do katalógu
vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný
organizátor, náklady súvisiace s výrobou
katalógu zúčastnených slovenských
spoločností, ktorý zabezpečuje SARIO.
—
Viac informácií o veľtrhoch a výstavách,
ktoré sú podporované národným stánkom,
môžete nájsť na sario.sk/np.

Identifikácia potenciálnych
obchodných partnerov a ponúk
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
sprostredkuje konkrétne ponuky slovenských výrobkov
na zahraničné trhy a informuje o zahraničných dopytoch
slovenské subjekty.
INFORMÁCIE O TENDROCH
A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH
Slovenským podnikateľským subjektom
poskytuje agentúra SARIO informácie
o verejných i súkromných výberových
konaniach (tendroch na európskej aj
celosvetovej úrovni, ako sú dodávky
tovarov a služieb pre zahraničný
verejný alebo podnikateľský sektor) ale
aj o projektoch Informačných centier
zahraničnej rozvojovej spolupráce
(spravidla určené pre verejné obstarávanie
na dodávku tovarov a služieb do krajín
tretieho sveta, financované zo zdrojov
nadnárodných subjektov).

Agentúra SARIO poskytuje slovenským
i zahraničným firmám tie najlepšie
príležitosti spolupráce, joint-venture,
subkontraktingu, technologickej
kooperácii, R&D, výmene know–how,
obchodnej výmeny a podobne.
—
Kontaktovaním SARIO na adrese
trade@sario.sk začína SARIO riešiť
Váš dopyt.

CONECO 2018
Stánky slovenských firiem pri spoločnom
stánku MH SR a SARIO

Kontakt
So svojimi otázkami kontaktujte priamo Odbor zahraničného obchodu na trade@sario.sk
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