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Slováci majú záujem o detektívne služby

ZAHRANIČIE

Počet spoločností, poskytujúcich detektívne a pátracie služby, je dnes 38.
Podľa odovzdaných účtovných uzávierok za rok 2017 je ekonomicky
aktívnych 22 detektívnych spoločností. Za poskytovanie služieb dosiahli
tržby celkovo 1,9 milióna eur, pričom najviac zarobili spoločnosti A3P
a Detective services. (Zdroj: SIMS)

Galantský Samsung dostal ponuku na ďalší rozvoj
Minister hospodárstva Peter Žiga ponúkol na stretnutí s predstaviteľmi
spoločnosti Samsung Electronics Slovakia v Galante možnosť
investovania do zaostalejších regiónov Slovenska s vyššou mierou
nezamestnanosti. Dnes závod zamestnáva viac ako 2000 ľudí. Spoločnosť
v súčasnosti žiadnu investičnú pomoc od štátu nečerpá.
(Zdroj: webnoviny.sk)

Najlepšou digitálnou bankou je Tatrabanka
Prestížnym ocenením Najlepšia digitálna banka Slovenska sa pýši
Tatrabanka. Global Finance zostavil rebríček bánk s najlepšími
digitálnymi službami za rok 2018. Ako informovala hovorkyňa banky
Zuzana Žiaranová, online služby a dizajn webstránky vyhlásili za najlepšie
v strednej a východnej Európe. Ocenili aj business banking pre korporácie
ako najlepší v regióne. ( Zdroj: SIMS)

Holandská skupina NN kupuje Aegon
Holandská poisťovňa Aegon na Slovensku končí. Poisťovňa predáva svoje
spoločnosti v Čechách a na Slovensku holandskej skupine NN. Výška
transakcie je vo výške 155 miliónov eur. Na zákaznícke zmluvy predaj
nemá vplyv. (Zdroj: TREND)

Plánujú leteckú linku z Bratislavy k Jadranu
Bratislavské Letisko Milana R. Štefánika plánuje otvorenie leteckej linky
k Jadranskému moru. Zatiaľ sa však nepodarilo dohodnúť so žiadnym
dopravcom, rokovania stále prebiehajú. V minulosti fungovalo spojenie
z Bratislavy do Zadaru. (Zdroj: aktuality.sk)

Iba 40 percent Slovákov využíva internetbanking
Slováci zatiaľ na digitálne bankovanie pripravení nie sú. Iba 40 percent
využíva na komunikáciu s bankou internetbanking. Pritom pripojenie
k internetu už má bežne až 80 percent populácie. Analýza od spoločnosti
Deloitte poukazuje na to, že 34 percent Slovákov využíva stále radšej
pobočky. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Uviedli na trh nové slovenské výrobky
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na výstave
Agrokomplex v Nitre predstavila nové slovenské výrobky. Do predajní už
čoskoro pribudnú stopercentne prírodné, za studena lisované makové,
tekvicové i orechové oleje, tokajské vína, liečivé čaje z byliniek
vypestovaných v horských a podhorských oblastiach, nové pekárenské
výrobky, syry, rakytníkové a egrešové kompóty, ovocné nápoje a pyré
obohatené chia semienkami, či horčice s príchuťami. Výrobcovia sú
z celého Slovenska. (Zdroj: TREND)

Bratislava vyhlásila tender za 600-tisíc eur
Tender na projekčné, stavebné a reštaurátorské práce v hodnote 600-tisíc
eur vyhlásilo mesto Bratislava. V pláne je obnoviť a zreštaurovať atiku
Primaciálneho paláca. Ponuky je možné predkladať do 12. septembra.
(Zdroj: aktuality.sk)

Ada Waste vyznáva filozofiu rodinnej firmy
Zakladateľom rodinnej firmy Ada Waste je Michal Adamča. Pôvodne sa
volala Miraba, nedávno aktualizovala názov. Na trhu s druhotným
spracovaním odpadov sa pohybuje už 17 rokov. Má tri prevádzky,
v ktorých pracuje 23 zamestnancov. V minulom roku dosiahla tržby 10
miliónov eur. Exportuje do Česka, Rakúska, Poľska, Slovinska a Talianska.
Export má na tržbách 90-percentný podiel. Firme sa darí aj vďaka
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Talianskej Atlantii padli akcie
Pád diaľničného mosta v Janove spôsobil výrazný pokles akcií
talianskeho prevádzkovateľa spoplatených ciest Atlantia. Spadli o 23,5
percenta. Talianska vláda totiž oznámila, že začína proces zrušenia
koncesie Autostrade per l’Italia, ktorá je divíziou Atlantie.
(Zdroj: Denník N)

Európu a Ameriku spojí digitálna diaľnica
Konzorcium BELLA (Building Europe Link to Latin America), ktorého
hlavným investorom je Európska komisia, podpísalo dohodu so
súkromným konzorciom EllaLink o prepojení Európy a Latinskej Ameriky
podmorským optickým káblom. Digitálna diaľnica zlepší spoluprácu
v obchode, vo vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej oblasti. Investícia je vo
výške 26,5 milióna eur. (Zdroj: Pravda)

McDonald´s rekonštruuje za 6 miliárd dolárov
Sieť reštaurácií McDonald’s pripravila najväčšiu renováciu fastfoodov za
posledných desať rokov. Väčšinu zo 14-tisíc amerických pobočiek
zmodernizuje. Projekt bude stáť spoločnosť 6 miliárd dolárov, dokončia
ho v roku 2020. (Zdroj: iDnes)

Legendárne Lamborghini ide do dražby
Na svete ich je len 105. Ide o ikonický športový automobil Lamborghini
Countach LP400 S, ktorý už čoskoro vydražia v kalifornskom Monterey.
Vyvolávacia cena je 500-tisíc eur. (Zdroj: SME)

Veľkoobchodné ceny v Nemecku výrazne rástli
Veľkoobchodné ceny v júni medziročne vzrástli o 3,5 percenta, Ide
o najvýraznejšie tempo rastu od apríla minulého roka. Pod rast cien sa
podpísali ceny tuhých palív a ropných produktov. (Zdroj: TASR)

Európske burzy sa zotavili, rastie aj Wall Street
Mierne zotavenie zaznamenali koncom týždňa európske burzy, rásť začal
aj Wall Street. Pomohol mu prudký rast tržieb Walmartu. K rastu prispelo
aj uvoľnenie v obchodnom spore Číny s USA. (Zdroj: TASR)

USA a Čína chcú obnoviť obchodné rokovania
Ešte v auguste chcú začať s novými obchodnými rokovaniami Čína a USA.
Oznámil to ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow. (Zdroj: SME)

Nemecké firmy zhoršili svoje prognózy
Svetové obchodné spory zasiahli nemecké firmy. Tie už zhoršili svoje
prognózy pre nasledujúce obdobie. Podľa správy poradenskej spoločnosti
EY upravilo svoj odhad smerom nadol v 1. polroku tohto roka celkovo 42
nemeckých spoločností. (Zdroj: TASR)

Najbohatšou herečkou je Scarlett Johansson
Americká herečka a speváčka má na svojom konte 40,5 milióna dolárov.
Do TOP 10 najbohatších hercov jej pomohla lukratívna úloha Čiernej
vdovy vo filme Marvel’s Avengers. (Zdroj: Forbes)

Chlieb zdražie pre nedostatok obilia
Pre pretrvávajúce sucho bude nedostatok obilia. Avizujú to európsky
farmári, ktorí očakávajú zvýšenie cien základných potravín. S problémami
bojujú aj chovatelia,
horúce leto spôsobuje nízku produkciu
hospodárskych zvierat. (Zdroj: Hospodárske noviny)

India chce obmedziť internet
Plánované obmedzenie v oblasti elektronického obchodu indickou
vládou môže spôsobiť problémy americkým technologickým gigantom.
Navrhovaný zákon má pomáhať domácim spoločnostiam a startupom. Ak
návrh prejde, fungovanie Googlu, Amazonu, Applu či Facebooku
obmedzia regulácie. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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