The SelectUSA investičný samit propaguje Spojené štáty ako najdôležitejšiu investičnú
destináciu na svete a spája kvalifikované zahraničné firmy s organizáciami pre hospodársky
rozvoj (EDO) s cieľom uľahčiť investovanie podnikov a vytváranie pracovných miest.
Investičný samit víta vysoko kvalifikovaných
návštevníkov, ktorý vám pomôže vytvoriť
kontakty a začať obchodovať:


EDO informuje kde umiestniť firmu.



Vopred
preverení
potenciálni
investori aktívne hľadajúci obchodné
príležitosti v Spojených štátoch.



Relevantní
poskytovatelia
služieb,
nápomocní pri investičných možnostiach



Vedúci predstavitelia C-Suite a vládni
úradníci,
diskutujúci
o
najnovších
politických a obchodných trendoch.

Investičný samit je tiež platformou, ktorá
Vám sprostredkuje informácie o obchodnom
prostredí v USA, trendoch v priemysle a
nových príležitostiach.

Účastníci minulého ročníka
investičného samitu realizujú nové
americké investičné projekty v
objeme 98miliárd
podporujúce

USD
150 500

pracovných miest v USA.

"Každý, kto chce investovať do
Spojených štátov, či už ako nový
investor alebo cez expanziu
existujúceho podnikania, by mal
vážne zvážiť účasť na SelectUSA
Investment Summit-e. Príležitosti v
širokom spektre verejného aj
súkromného sektora sú
bezkonkurenčné "
Účastník 2018 ročníka samitu

Prihláste

sa

teraz!

Náklady na účasť:
”Super Early Bird” 825 USD
(Do 31.12. 2018)

”Early Bird” 925 USD”
(Do 28.2. 2019)

“Regular Rate” 975 USD”
(Od 1.3. 2019)

Kontakt:
Office.Bratislava@trade.gov

www.SelectUSASummit.us | #SelectUSASummit

SelectUSA Investičný samit aj Spinoff podujatia sú prispôsobené investorom a
spolupracujú s regionálnymi alebo miestnymi subjektmi z celého USA.
Odporúčame všetkým účastníkom samitu SelectUSA 2019 zúčastniť sa spinoff
podujatí a zapojiť sa tak do niektorých z najdynamickejších oblastí v krajine.

Ďalšie podujatia sa budú pridávať postupne. Pre najnovšie aktualizácie
navštívte prosím www.selectusasummit.us/spinoffs.
Albuquerque, NM
13 – 14 jún




Obchodné a odborné služby

Dallas, TX



Rôzny priemysel






Automobilový priemysel







Letecký priemysel a obrana




Letecký priemysel a obrana







Životné prostredie a technológie





Chemikálie

13 – 14 jún
Detroit, MI
13 – 14 jún

Fairfax County, VA
13 jún

Fayetteville, NC
12 – 14 jún
Los Angeles, CA
5 – 8 jún

Richmond, VA
12 – 13 jún

Pridaná hodnota poľnohospodárstva a výroby

Energetika

Potravinárstvo
Informačné a komunikačné technológie

Obchodné a odborné služby
Vzdelávanie

Zdravotníctvo
Informačné a komunikačné technológie

Informačné a komunikačné technológie

Finančné služby

Médiá a zábavný priemysel

Inteligentná doprava (Advanced Transportation)
Technológie

Stroje a zariadenia
Potravinárstvo

Viac informácií nájdete na
www.SelectUSASummit.us/spinoffs
Alebo kontaktujte: keisha.belton@trade.gov,
prípadne office.bratislava@trade.gov

