
Pozvánka na obchodné fórum s portugalskou delegáciou 

 
Asociácia priemyslu Portugalska 

v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou 
 

si Vás dovoľuje pozvať na  
 

obchodný seminár a stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi portugalských firiem 
 

 
dňa 11. apríla 2007 (streda) o 10.00 hod. 

 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR, 1.posch., v Bratislave. 
 
 

Participujúce portugalské firmy: 
 

• BIORAIA – veľká asociácia organických farmárov v Portugalsku – hlavné komodity členov 
– mäso (hovädzie, jahňacie a kozie), olivový olej a tradičný syr. www.bioraia.com 
 

• BRISA  ACCESS – spoločnosť vyrábajúca diaľničné mýtne elektronické systémy, automaty 
na úhradu parkovného, automaty na čerpacích staniciach, systémy pre kontrolovaný vstup 
do historických centier miest a obytných kondomínií. Spoločnosť hľadá licenčného 
partnera. 
 

• CEPEX PORTUGAL, LDA – výroba plastových ventilov, záklopiek a iných príslušenstiev 
(PVC-U a PVC-C materiály) svetového formátu používaných v nespočetných oblastiach 
vrátane zavlažovania, distribúcie vody, v stavbárstve a pod. www.cepex.com 
 

• Criacoes Digitais, LDA – výroba softvérových riešení, digitálna tlač, grafický dizajn, 
multimédiá. Väčšina klientely sú farmaceutické a priemyselné spoločnosti. www.cd-ai.com 
 

• DTS – DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A. –  stavebná spoločnosť, pôsobiaca aj v sektore 
obnoviteľných zdrojov energie, staviteľ veterných fariem a partner najväčších veterných 
projektov v Európe (Parque Eólico Do Vale Do Minho), rozvoj solárnych a hydro- projektov. 
www.dstsgps.com 
 

• FDO-CONSTRUCOES, S.A. – medzinárodná stavebná spoločnosť zahŕňajúca verejne 
prospešné stavby s integrovanou certifikáciou globálneho rozsahu pôsobiaca v krajinách 
Angola, Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Maroko, Brazília, pripravujúca sa na vstup do 
krajín východnej Európy. Spoločnosť je tiež konglomerátom 20 firiem pôsobiacich v oblasti 
nehnuteľností, nákupných centier, podnikateľských centier, priemyslov a služieb a i. Firme 
sú pravidelne udeľované prestížne ceny za kombináciu rastu, finančného štatútu a 
transparentnosti vedenia. Spoločnosť hľadá poteciálnych partnerov v stavebníctve a 
verejných prác a možných investícií v oblasti nehnuteľností, nákupných centier, prepravy a 
i. hore uvedeného. www.fdo.pt 
 

• GRUPO SUBERUS – spoločnosť vlastní 7 hlavných spoločností v Portugalsku a 17 
podnikov vo svete. Zaoberá sa nasledovnými aktivitami – výroba a vývoz korku, korkových 
zátiek ako aj korkových riešení pre dekoráciu a izoláciu budov, dovoz kotúčov plochej oceli 
a výrobou dlhých ocelových zvarovaných potrubí,  nehnuteľnosťami a verejným 
stavebníctvom. Spoločnosť hľadá – majitelov nehnuteľností so záujmom o propagáciu 
výstavby,  výrobcov vín a firmy so záujmom o kúpu korkových zátiek pre ich vlastnú 
potrebu, či na distribúciu, oceliarov. Spoločnosť tiež vyrába vína a konzervované ryby. 
www.vincor.com, www.olivatubos.com, www.flexus.pt, www.oliva.pt, www.cgr-
consultores.com. 
 



• MSF – významná stavebná spoločnosť, pôsobiaca na trhu 37 rokov – priemyselné stavby, 
veľké stavebné projekty, výstavba diaľnic, ciest. Zakladajúci akcionár Banco Comercial 
Portugues, poisťovní Ocidental a Valores ako aj holdingovej spoločnosti Banco Totta e 
Acores. www.msf.pt 

 
• SUBERGAL-TRADING, LDA. – patrí pod spoločnosť Grupo Suberus – viď vyššie 

 
• SULTUBOS – PLUMBING MATERIALS, SA – 25 ročná spoločnosť produkujúca 

inštalačný materiál na distribúciu vody a plynu (medené, oceľové, nerezové, PVC, 
polyetylénové potrubia, vodné filtre a i.), kanalizácie a odtoky (ventily, PVC, polyetylénové, 
liatinové potrubia), klimatizačné systémy (kotle, radiátory, izolované komíny, solárne 
panely), systémy na ochranu pred ohňom a pod.  
 
 

 
Účasť na podujatí je bezplatná! 
 
V prípade záujmu o stretnutia s jedinečnými portugalskými firmami zašlite prosím obratom 

vyplnenú návratku na e-mail adresu : brlicova@sopk.sk alebo faxom na č. 02/ 544 30 754 
najneskôr do 4. apríla 2007 (streda)! 

 

 

 

 

 

 

 

 


