
SLOVENSKO-INDONÉZSKE PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO, 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Indonézskej republiky organizujú 

Slovensko-indonézske podnikateľské fórum

Fórum sa uskutoční v rámci 2. zasadnutia slovensko-indonézskej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu 
v Bratislave.
 
Program

27.4.2010  8:30 registrácia
  9:00 otvorenie

• predstaviteľ Ministerstva hospodárstva SR
• Juraj Kiesel, generálny riaditeľ SARIO
• Juraj Majtán, riaditeľ BRK SOPK

   Prezentácia investičného a podnikateľského prostredia Indonézie
• J.E. Harsha Edwana Joesoef, veľvyslanec Indonézie 
• predstaviteľ ministerstva obchodu Indonézskej republiky
 

   Prezentácia investičného a podnikateľského prostredia SR 
• Marcela Töröková, teritoriálny manažér, sekcia zahraničného obchodu, SARIO

   Predstavenie indonézskej a slovenskej podnikateľskej delegácie 
• Mária Hrčková, odd. ekonomických záležitostí, Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v SR

Juraj Poledna• , riaditeľ odboru zahraničných aktivít, BRK SOPK

  10:15 prestávka, občerstvenie
  10:45 bilaterálne rokovania
  12:45 obed v hotelovej reštaurácii
  14:30 záver

28.4.2010 Príležitosť • dohodnúť si vopred rokovania s indonézskou firmou v priestoroch BRK SOPK  
     alebo SARIO; v prípade záujmu sa spojte s organizátormi 

- SOPK, Juraj Poledna, poledna@sopk.sk
- SARIO, Marcela Töröková, torokova@sario.sk

       • pozvať indonézsku firmu priamo do firmy. 

 Večera v bratislavskej reštaurácii na pozvanie veľvyslanca Indonézskej republiky J.E. Harsha Edwana 
Joesoef; pozvaní sú:

 slovenskí a indonézski podnikatelia• 
 oficiálna delegácia Indonézskej republiky pre medzivládnu komisiu• 
 predstavitelia MH SR, SARIO, SOPK a Slovensko-indonézskej obchodnej komory • 

Miesto:   hotel FALKENSTEINER, Pilárikova ul. 5, 811 03 Bratislava
Dátum, čas:  27. apríla 2010, t.j. v utorok o 9 h a 28. apríla 2010
Jazyk oficiálnej časti: anglický
Rokovací jazyk:  anglický
Uzávierka prihlášok: 20. apríla 2010
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SLOVENSKO-INDONÉZSKE PODNIKATEĽSKÉ FÓRUM

Záväznú účasť potvrďte:

vyplnením prihlášky 1. „Registračný formulár“, ktorá tvorí súčasť pozvánky. V prihláške uveďte, s ktorou 
indonézskou firmou máte záujem rokovať. Vyplnenú prihlášku pošlite do 20.4.2010 na poledna@sopk.sk; 

  a zároveň

uhradením registračného poplatku: 2. 11,90 € pre členov SOPK: 10 € + DPH, alebo 17,85 €  pre nečlenov SOPK: 
15 € + DPH v prospech účtu BRK SOPK; č.ú.:  36733062/0200. Uveďte, prosím, variabilný symbol (VS): 
6028002704.

 
Registračný poplatok sa vzťahuje na obidva dni konania fóra a zahŕňa:

• dňa 27.4.2010 
- organizačné zabezpečenia bilaterálnych rokovaní s indonézskymi firmami na základe písomnej                

požiadavky  uvedenej v registračnom formulári, 
- podporu pri tlmočení z/do anglického jazyka pri rokovaniach, 
- občerstvenie, obed; 
 

• dňa 28.4.2010 
- možnosť rezervovať si rokovacie priestory v rámci možností BRK SOPK a SARIO,

  
Potvrdeným účastníkom bude poskytnutý harmonogram rokovaní s indonézskymi firmami pri registrácii v deň 
konania fóra.

Parkovanie je možné v platenej hotelovej garáži; rezervácia miest bude zabezpečená. 

Informácie, otázky: Juraj Poledna poledna@sopk.sk, Marcela Töröková torokova@sario.sk.
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