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Burger King opäť otvorí svoje prevádzky

KraussMaffei rozširuje závod v Sučanoch
Viac ako tristo ľudí príjme nemecký výrobca vstrekovacích lisov
KraussMaffei Slovakia do svojho závodu v Sučanoch pri Martine. V pláne
je pristaviť tretiu výrobnú halu na ploche 7000 štvorcových metrov. Do
vybavenia haly a technológií investuje spoločnosť 7,5 milióna eur.
V minulom roku mala tržby 90 miliónov eur. (Zdroj: Trend/SIMS)

Investície na realitnom trhu dosiahli pol miliardy eur
V prvom polroku otočili investori na slovenskom realitnom trhu pol
miliardy eur. To je takmer toľko ako v minulom roku. Investičný trh ťahali
priemyselné a logistické nehnuteľnosti aj retailové a kancelárske
projekty. Celkovo sa uskutočnilo 17 investičných transakcií. (Zdroj: Trend)

Tržby v maloobchode rástli pomalšie
V júni sa spomalil rast tržieb v maloobchode, medziročne boli vyššie iba
o 1,1 percenta. V máji rástli o 3,5 percenta. Nižšie tržby boli najmä
v maloobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné
technológie. (Zdroj: Pravda)

Zbrojári zvýšili tržby o 19 percent
Zbrojárska výroba na Slovensku posilňuje, kľúčoví výrobcovia obranného
priemyslu zvýšili medziročne tržby o 13,1 percenta. V roku 2017 dosiahli
tržby 220,38 milióna eur, v predchádzajúcom roku to bolo 184,96 milióna
eur. (Zdroj: TASR)

Výrobca svetlometov ZKW expanduje
Výrobca svetlometov ZKW z Topoľčian zamestnáva v súčasnosti 2400 ľudí.
Spoločnosť pripravila rozšírenie výroby za desať miliónov eur a vytvorí tak
pracovné pozície pre ďalšie tri stovky zamestnancov. Dôvodom je zvýšený
dopyt po výrobkoch. Tržby spoločnosti dosiahli v minulom roku 352
miliónov eur, čo je 52-percentný nárast voči predchádzajúcemu obdobiu.
(Zdroj: Hospodárske noviny/SIMS)

Nadácia Zastavme korupciu má novú šéfku
Novou riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu je Zuzana Petková. Bývalá
šéfredaktorka a reportérka týždenníka Trend vymení v tejto pozícii Pavla
Sybilu. (Zdroj: Stratégie)

Finančným agentom stúpnu poplatky
Poplatky za výkon dohľadu Národnou bankou nad finančnými agentmi
stúpnu. Asociácia zastrešujúca sprostredkovateľov považuje navýšenie za
neúmerné a zmeny odmieta. V súčasnosti je navrhovaná novela zákona
v pripomienkovom konaní. (Zdroj: Trend)

Amazon láka nových zamestnancov do Serede
Spoločnosť Amazon chce do seredskej pobočky prijímať ďalších
zamestnancov. Náboroví pracovníci budú jazdiť po okolitých mestách
a obciach štýlovým londýnskym autobusom. V ňom môžu uchádzači
spraviť vstupný pracovný pohovor. (Zdroj: TASR)

Bambusové zubné kefky Mobake vymyslel Slovák

Reštart značky Burger King sa začne v nákupnom centre Bory Mall. K nej
sa pridajú značky Starbucks a Pizza Hut. Značky manažuje nezávislý
prevádzkovateľ reštaurácií AmRest (Zdroj: Trend)

Slováci viac nakupujú na internete
Dôvera v nakupovanie v internetových obchodoch na Slovensku stúpa.
Rozhodujúcim faktorom pri nákupe je rýchlosť a čas dodania. Vyplýva to
z aktuálnych štatistík Slovenskej asociácie pre elektronický obchod. Až 94
percent zákazníkov nakupujúcich online uviedlo, že má s nákupom
pozitívnu skúsenosť. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Matke Google rastú príjmy
Za posledné štyri roky rastú matke Google, spoločnosti Alphabet, príjmy
najrýchlejším tempom. V druhom štvrťroku mala zisky 32,66 miliardy
dolárov oproti 31,1 miliardy v predchádzajúcom štvrťroku. Spoločnosti
pomohli k vyšším ziskom najmä príjmy z reklám. (Zdroj: Bloomberg)

Úroky v Česku a v Británii rástli
V Česku aj v Británii zvýšili Centrálne banky základnú úrokovú sadzbu.
V Čechách očakávajú, že ešte porastie. (Zdroj: ČTK)

Toyota Motor zvýšila zisk o 19 percent
Čistý zisk spoločnosti Toyota Motor by mal za prvý kvartál dosiahnuť sumu
2,2 bilióna JPY pri tržbách 29 biliónov JPY. Ide o najlepší kvartál japonskej
automobilky za posledných 2,5 roka. (Zdroj: TASR)

Čínskemu jüanu klesá hodnota
Čínsky jüan stratil voči doláru od apríla viac ako sedem percent na
hodnote. Tvrdenia USA, že ide z čínskej strany o manipuláciu odmieta
Medzinárodný menový fond. Podľa neho je výmenný kurz jüanu v súlade
so základnými ukazovateľmi ekonomiky Číny.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Londýnska burza začala s núdzovým plánom
Londýnska akciová burza aktivovala núdzový plán z dôvodu blížiaceho sa
brexitu. Má ju chrániť pred nekoordinovaným brexitom. Súčasťou plánu je
za založenie dcérskej spoločnosti v Európskej únii. (Zdroj: aktuality.sk)

Konglomerát Berkshire Hathaway s vysokým ziskom
Čistý zisk americkej spoločnosti Berkshire Hathaway dosiahol v druhom
kvartáli sumu 12,01 miliardy dolárov. Výrazne narástol aj prevádzkový
zisk. Vysoký rast bol vďaka novým zmenám v účtovných pravidlách,
spoločnosť musí oznamovať aj nezrealizované zisky z akciových investícií.
(Zdroj: TASR)

Ruská hlinikáreň zvýšila zisk napriek sankciám
Ruský hlinikárenský gigant Rusal v druhom štvrťroku vykázal výrazne
vyšší zisk, medziročne stúpol o 75 percent, na 440 miliónov dolárov.
Produkciu neohrozili ani sankcie uvalené USA na Rusko. (Zdroj: Reuters)

Zubné kefky z prírodných materiálov vyrába Patrik Jakš, ktorý založil
vlastnú značku Mobake. Bambusové kefky dopĺňa motivačnými citátmi.
V jeho portfóliu je aj výroba bambusových slamiek na pitie. S podnikaním
začal Patrik Jakš pred dvoma rokmi. Jeho kefky používajú aj známe
slovenské osobnosti. (Zdroj: Forbes)

Opel spomalil výrobné linky

Slovenská značka Mile vznikla ako dobrodružstvo

Bulharsko a Turecko majú nový plynovod

Autorkami značky Mile sú Lenka Garajová a Miriam Šichmanová. Vlastná
dizajnová značka sa venuje detskému oblečeniu. Na trhu je päť rokov, za
ten čas už otvorila aj vlastný showroom. Autorky vsadili na lokálny
charakter značky, začínali však bez podnikateľského plánu. Tržby značky
stabilne rastú, v minulom roku dosiahli úroveň 233-tisíc eur. (Zdroj: SIMS)
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Automobilka Opel zápasí s nižším odbytom, aktuálne spomalila svoje
montážne linky v závode v Rüsselsheime, Eisenachu a v poľských
Gliwiciach. Automobilka zamestnancov ubezpečila, že do roku 2023
nepríde nikto o prácu pre nadbytočnosť. (Zdroj: TASR)
Nový plynovod otvorili medzi Tureckom a Bulharskom, aby diverzifikovali
trasy pre dodávky zemného plynu. Nové potrubie zabezpečí dodávku
plynu nielen pre oba štáty, ale i pre európske krajiny. Objem
prepraveného plynu dosiahne úroveň 15,7 miliardy kubických metrov
ročne. (Zdroj: TASR)
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