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Slovak Matchmaking Fair 2021

Slovakya Ankara Büyükelçiliği'nin 20.04.202| tarihli elektronik postası.

Slovakya Ankara Büyükelçiliği'nin ilgide kayıtlı yazısı ile, Slova§a Ekonomi Bakanlığlnın himayeIerinde,
25-26 Mayıs 202l tarihlerinde ZOOM'da "Slovak Eşleştirme Fuarı (Slovak Matchmaking Fair 202l)"nın
gerçekleştirileceği bildirilmektediı.

Bahsi geçen fuarın, Slovak ve yabancı katılımcıların bir araya gelerek ikili görüşmelel gerçekleştirmesi,
potansiyel iş ortaklıklan ve yeni temaslar kurma noktasında etkili bir araç olması sebebiyle Slovakya'nın
önemli bir etkinliği olarak görüldüğü belirtilmektedir.
İş insanlannın, potansiyel ortaklarıyla, hükiimet temsilcileri ve Slovak Ticaret ve Yatlrım Ajansı yetkilileriyte
görüşme firsatı yakalayabileceği söz konusu etkinliğin deıaylı bilgileri ekte sunulmaktadır,

Bilgilerinizi ve konunrın ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
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Ali Emıe YURDAKUL

Genel sekıeter yardımcısı

EK;Slovak Matchmaking Fair 202l (l sayfa)
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May 25 - 26, 2021

SIovak

Matchmakıng
Fair 2O2L

Find your supplier or buyer & expand your business!
slovak Investment and Trade Development Agency invites you to the two-day
international event Slovak Matchmaking Fair 2o2'l oNLlNE, which takes place on May
25th - 26th 202'l.
The event profoUndly reflects on current trends of modern indUstry and directly provades space for establishin9
new business contacts and contracts.

PROGRAMME
May 25th 2o2t, Tuesdav

May 26th 2o2'l, wednesday

9.oo - 9.30 opening ofthe event
9-3o - l2.2o Expert Panel discussions

9.oo -'l6.00 workshop and consulting
9.oo - lo.oo Brexit - Trade and cooperation
lo.0o - l6.0o lndiVldLalconsulting sessions

9.3o t0.35
ı'|.30

ıo.3o

New form of interaction between
munacipality and industry

-'l1.25 shift towards supply chain localizatjon
- ı2.2o cooperation of the academic and

13.2o -

l8.oo

private sector

TlMELlNE
online registration: March'|rt - May 8th 202'|
EVent: May 26th 2o2l

82B meetings and individual consUlting

TlMELlNE
online registration: March]st - May 8th 2o2'l
Booking of 82B meetings: MaV 9th - May uth 2o2l
EVent: May 2sth

2o2ı

Register now at matchm kinofai 12 0 21on line. sario.sk
lN5TRUCTloN5
The whole event will be held online via

ZooM pıatform. !!crc you can Fnd instructions

coNTACT
Feel free to Contact us for more information at matchmaking@sario.sk or Visit www.sario.sk

oNLlNE

