Podpora
internacionalizácie
malých a stredných
podnikov
SARIO zabezpečuje podporu pri vytváraní
obchodných príležitostí pre slovenské MSP
so zahraničnými partnermi prostredníctvom
multifunkčných nástrojov Národného projektu.
NÁRODNÉ STÁNKY NA ZAHRANIČNÝCH VEĽTRHOCH
A VÝSTAVÁCH
Vytvárajú priestor na bezplatnú prezentáciu na
medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí.
PODNIKATEĽSKÉ MISIE NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ
Prinášajú príležitosť pre slovenské MSP na nadviazanie
obchodných kontaktov a rozvinutie spolupráce
s podnikateľmi zo zahraničia.
KOOPERAČNÉ PODUJATIA NA SLOVENSKU
Ponúkajú príležitosť rokovať so zahraničnými
spoločnosťami o možnostiach vytvorenia obchodného
partnerstva, prezentácie voľných výrobných kapacít
a obchodných príležitostí.
EXPORTNÁ AKADÉMIA
Poskytuje školiace, poradenské, tréningové
aktivity v oblasti zahraničného obchodu, realizáciou
proexportne zameraných seminárov a seminárov
na aktuálne ekonomické témy.
ROZVOJ DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV A SOURCING
Zvyšujú mieru zapájania MSP etablovaných na území SR
do nadnárodných dodávateľských sietí, identifikujú ich
nevyužitý potenciál a medzery na trhu, a tým znižujú objem
importu tovarov a služieb, ktoré vedia ponúknuť.
Viac informácií nájdete na stránke sario.sk/np
alebo e–mailom na np@sario.sk
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Profil

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO) je štátnou
agentúrou Slovenskej republiky a spadá do
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva.

Komplexné služby
pre exportérov a investorov
pod jednou strechou

SARIO sa usiluje o príliv investícií s exportným
potenciálom a pridanou hodnotou na Slovensko,
podporuje exportné aktivity slovenských
spoločností na globálnom trhu a iniciuje transfer
najmodernejších inovatívnych technológií do
výrobnej praxe.
Medzi naše úspechy
patria investičné
projekty spoločností —
Jaguar Land Rover, KIA,
Groupe PSA, Amazon,
Volkswagen Slovakia,
MinebeaMitsumi,
Embraco, Honeywell
a mnoho ďalších.

Všetky naše služby
sú bezplatné!
www.sario.sk

Spájame
vás so svetom
biznisu!

Podpora
investícií

Inovácie
a diverzifikácia

Zahraničný
obchod

SARIO poskytuje podrobné informácie
o slovenskom podnikateľskom prostredí,
možnostiach spolupráce, investičných
stimuloch, zakladaní podnikov, ako aj
o vhodných lokalitách a nehnuteľnostiach.
Služby sú šité na mieru konkrétnym
potrebám investorov.

Inovačný sourcing SARIO je platforma
na prepájanie inovatívnych slovenských
technologických spoločností, pôsobiacich
najmä v oblasti priemyslu 4.0, na významné
podniky etablované na Slovensku alebo
v zahraničí. Diverzifikačné služby SARIO
sú zamerané na podporu diverzifikácie
sektorového portfólia slovenských firiem
smerom k perspektívnym high–tech oblastiam
a na prepájanie so zahraničnými partnermi.

SARIO poskytuje komplexné služby zamerané
na podporu exportu slovenských výrobcov,
ako aj pre zahraničných záujemcov o slovenskú
produkciu a výrobnú spoluprácu. Podujatia
orientované na networking a matchmaking
sú vysokoefektívne nástroje na identifikáciu
a prepájanie zahraničných obchodných
partnerov so slovenskými exportérmi.

"Vybrali sme si Slovensko kvôli širokej zamestnaneckej
základni v tomto regióne, ktorá poskytuje kandidátov
s vynikajúcimi jazykovými a technickými zručnosťami."
—
Micah Samuels, Amazon
Riaditeľ pre oblasť podpory externých predajcov
SLUŽBY PRE POTENCIÁLNYCH INVESTOROV
• Prehľad podnikateľského prostredia
• Sektorové a regionálne analýzy
• Výber vhodných nehnuteľností
• Poradenstvo v oblasti investičných stimulov
a superodpočtu pre výskum a vývoj
• Identifikácia lokálnych dodávateľov
• Výber partnerov pre fúzie a akvizície
SLUŽBY PRE ETABLOVANÝCH INVESTOROV
• Identifikácia lokálnych dodávateľov
• Pomoc pri rozširovaní spoločnosti
• Ad–hoc aj systematické riešenie problémov na regionálnej
aj národnej úrovni
• Podpora inovácií, výskumných a vývojových činností
a diverzifikácie portfólia
• Poradenstvo v oblasti investičných stimulov
a superodpočtu pre výskum a vývoj

"Spolupráca s agentúrou SARIO je pre nás veľmi prínosná,
keďže cítime silnú podporu pri zahraničných aktivitách
a nadväzovaní medzinárodných kontaktov, a to najmä
iniciovaním inovačných podujatí a aktivít smerujúcich
k prepájaniu potenciálnych partnerov v oblasti inovácií."
—
Boris Duľa, CEIT
Generálny riaditeľ
AKTIVITY V RÁMCI INOVAČNÝCH SLUŽIEB SARIO
• Aktívna podpora procesných inovácií a firemných
R&D aktivít prostredníctvom lokálnych riešení
• Rozvoj obchodných príležitostí pre slovenské
technologické firmy doma i v zahraničí
• Zameranie sa najmä na optimalizáciu priemyselných
procesov s dôrazom na priemysel 4.0

AKTIVITY V RÁMCI DIVERZIFIKAČNÝCH SLUŽIEB SARIO
• Konzultácie o možnostiach vstupu do nových sektorov
s využitím súčasného potenciálu firiem
• Prepájanie s potenciálnymi obchodnými a výskumno–
vývojovými partnermi doma a v zahraničí
• Zameranie na vesmírny a letecký priemysel, inteligentnú
a zelenú mobilitu a sektor zdravotníckych technológií

"Veľmi si ceníme spoluprácu so SARIO. Agentúra nás
neustále podporuje pri získavaní nových užitočných
obchodných kontaktov v Rusku, Poľsku, Českej republike
a krajinách Balkánu."
—
Jozef Polačko, Nexis Fibers
Manažér trhu
SLUŽBY PRE SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU
• Vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov podľa
zadaných kritérií
• Organizácia podnikateľských misií, business fór
a individuálnych B2B stretnutí aj s využitím online foriem
• Pravidelné informácie o zahraničných tendroch a výzvach
• Zabezpečenie účasti na vybraných veľtrhoch a výstavách
• Vzdelávane v oblasti exportu prostredníctvom seminárov
a webinárov
• Asistencia pri hľadaní subkontraktačných príležitostí
SLUŽBY PRE SPOLOČNOSTI V ZAHRANIČÍ
• Vyhľadanie slovenského dodávateľa alebo subkontraktora
• Poskytovanie informácií o slovenskom podnikateľskom
prostredí
• Asistencia pri organizovaní obchodných rokovaní
s tuzemskými spoločnosťami
• Pomoc pri vytváraní joint venture alebo inej formy
partnerstva so slovenským subjektom

