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Robotec s robotmi expanduje do zahraničia
Spoločnosť Robotec zo Sučian je na trhu pätnásť rokov a venuje sa
hľadaniu riešení a zavádzaniu robotických a automatizačných technológií
do praxe – výrobe inteligentných robotov. V rodinnej firme pracuje okrem
zakladateľa Ivana Valla aj jeho manželka a dvaja synovia. Počet
zamestnancov už prekročil číslo šesťdesiat. V minulom roku otvorili
v Českej republike dve pracoviská. Tržby spoločnosti boli v minulom roku
6,7 milióna eur. EBITDA vzrástla o 56 percent na 443 970 eur. Z tržieb
polovicu tvorí najmä export do Česka, Nemecka, Poľka a Španielska. Viac
ekonomických ukazovateľov nájdete na https://platforma.sims.sk/
(Zdroj: SIMS)

Jaguar Land Rover o pár dní spustí výrobu v Nitre
Automobilka začne s výrobou približne o štrnásť dní. V súčasnosti hľadajú
kvalifikovaných pracovníkov. Mzdy ponúkajú od 900 do 1800 eur.
V závode bude pracovať 1400 zamestnancov, vyrábať budú vozidlá typu
Land Rover Discovery. (Zdroj: Pravda)

Decathlon otvára predajňu aj v Prešove
Francúzsky športový reťazec Decathlon zvýšil v minulom roku tržby,
plánuje do konca roka otvoriť novú predajňu v Prešove. Pôjde už o ôsmu
predajňu na Slovensku. V minulom roku Decathlon dosiahol tržby 25,4
milióna eur. Čistý zisk bol 900-tisíc eur. (Zdroj: TREND/SIMS)

Zasahovala daňová kobra
Na vratkách DPH si spoločnosti vypýtali 153-tisíc eur neoprávnene.
Z tohto dôvodu colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy preverujú
tri subjekty so sídlom v Bratislave. Konatelia preverovaných spoločností
nevedeli, že sú ich konateľmi. (Zdroj: TASR)

Farmári žiadajú odškodnenie pre sucho
Agrárna komora Slovenska žiada riešenie situácie pre 98
poľnohospodárskych subjektov z juhozápadu Slovenska, ktoré neboli
odškodnené za škody počas minuloročného sucha. Podľa Štatistického
úradu SR škody dosiahli sumu 28,6 milióna eur. (Zdroj: webnoviny.sk)

Seredský Amazon zdvihol platy
Seredské logistické centrum Amazonu zvyšuje mzdy. Od začiatku augusta
pracovníkom na vstupnej úrovni vzrástli o dvadsať percent a pohybujú sa
v rozmedzí od 880 eur do 912 eur v hrubom. Aktuálne má Sereď a pobočka
v Bratislave spolu 1850 pracovných miest. (Zdroj: Pravda)

DP Real plánuje v Petržalke výstavbu
Polyfunkčný dom plánuje v bratislavskej Petržalke vybudovať spoločnosť
DP Real. Pracovný názov je Pri dunajských ramenách a na najväčšie
slovenské sídlisko prinesie 42 bytov a apartmánov. (Zdroj: TREND)

Slováci vyrábajú kvalitné bravčové mäso
Chov ošípaných na Slovensku sa zvýšil. Aktuálne je to približne 600-tisíc
kusov zvierat. Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku píše, že máme
chov s najnižšou mierou používania antibiotík v Európskej únii. Na
Slovensku evidujeme 235 podnikateľských subjektov, ktoré sa venujú
chovu ošípaných. Z nich účtovnú uzávierku odovzdalo za minulý rok 54
s celkovými tržbami 102,9 milióna eur. Viac o odvetví zistíte na
www.sims.sk (Zdroj: SIMS)
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Neskôr popri spracovaní medu pribudla výroba domácich sviečok zo
včelieho vosku. Okrem kamennej predajne v Bratislave majú aj fungujúci
eshop. V minulom roku dosiahli tržby 320-tisíc eur, EBITDA vzrástla oproti
predchádzajúcemu obdobiu o 202 percent na 22-tisíc eur. Viac
ekonomických údajov získate na https://platforma.sims.sk/ (Zdroj: SIMS)

Bezkontaktné karty používame už 10 rokov
Slováci obľubujú bezkontaktné platby. Slovensko je v Európskej únii
lídrom vo využívaní týchto bankových služieb. Vyplýva to zo
štatistických údajov ČSOB. Tri zo štyroch platieb v obchode dnes platíme
bezkontaktnou kartou, čo predstavuje 77 percent. Ako uviedla hovorkyňa
banky Anna Jamborová, priemerná výška transakcie je 18,7 eur. Pred
troma rokmi to bolo 32 percent a priemerná výška platby bola 9,55 eura.
(Zdroj: SIMS)

ZAHRANIČIE
Nissan expanduje do Číny, zvyšuje produkciu
Takmer 800 miliónov eur chce v Číne preinvestovať japonská automobilka
Nissan. V pláne je nový závod a rozširovanie kapacít existujúcej výroby.
Cieľom je zvýšenie výrobných kapacít v krajine o 30 percent. (Zdroj: TASR)

Belgicko umiestnilo veterné turbíny do mora
Milión belgických domácností toto leto odoberajú elektrickú energiu
z veterných turbín umiestnených v Severnom mori. Elektrickú energiu
vyrába 274 vrtúľ, ktoré sú súčasťou belgických pobrežných veterných
fariem. Najnovšie generácie veterných elektrární vyprodukujú dvakrát
viac energie ako staršie typy. (Zdroj: TASR)

Agrofert ruší 1665 pracovných pozícií v Nemecku
Český holding Agrofert ruší 1665 miest v nemeckej pekárenskej skupine
Lieken. Aktuálne má Lieken približne 2800 zamestnancov. V roku 2015
bola v skupine vykonaná reštrukturalizácia. (Zdroj: ČTK)

Česká sodovkáreň Koli sa v lete nezastaví
Ak by nemali zásoby, do dvoch dní by museli zastaviť výrobu. Česká
sódovkáreň Koli počas leta ide naplno. Už od februára museli zaviesť
trojsmennú prevádzku a naskladniť tovar. Denne vyrobia 1400 sudov
s nápojmi. História závodu siaha až do roku 1912. (Zdroj: idnes.cz)

Ropný koncern Total odchádza z Iránu
Francúzsky ropný koncern Total oficiálne sťahuje všetky investičné
projekty za miliardy dolárov v Iráne. Ide o reakciu na zavedenie
amerických sankcií proti Iránu a firmám, ktoré s ním budú obchodovať.
(Zdroj: SME)

Umelkyňa si otvorila bizarný supermarket
V Los Angeles si otvorila umelkyňa obchod s plstenými imitáciami.
Ponúka všetko, od rajčín po sushi, drogériu či Pepsi Colu. Všetkých 31-tisíc
výrobkov je zhotovených ručne. (Zdroj: idnes.cz)

Ekonomika Nemecka mierne spomalí
Nemecká centrálna banka Bundesbank vo svojej prognóze uvádza, že
priemysel v letnom štvrťroku neprispeje významne k rastu ekonomiky.
Pre jeho oslabenie sa tempo rastu nemeckej ekonomiky spomalí.
Negatívny vplyv bude mať tiež prechod na novú metodiku merania emisií
a spotreby. (Zdroj: TASR)

Výrobcovi kozmetiky Estée Lauder klesli zisky

Na strednej škole vymysleli dizajnové ponožky
Dizajnové ponožky Ponsh vymyslela trojica stredoškolákov, v súčasnosti
už študenti vysokých škôl. Začínali s rozpočtom 500 eur, teraz mieria
z eshopu do kamenných predajní. (Zdroj: Forbes)

Americký výrobca kozmetiky Estée Lauder do konca júna 2018
zaznamenal pokles čistého zisku. Ten klesol z 229 miliónov dolárov na 186
miliónov dolárov. Tržby spoločnosti stúpli. (Zdroj: TASR)

Rodinná firma Ceramel 28 rokov spracováva med

Google pripravuje kamennú predajňu

Včely, med, vosk – to všetko tvorí podnikanie rodinnej firmy Ceramel. Od
roku 1990 podnikajú manželia Grguľovci so včelami. Boli prví komerční
včelári na Slovensku, začínali s 30-timi včelími rodinami.
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Internetový gigant chystá vlastný kamenný obchod. V pláne je prenájom
priestoru o veľkosti 1300 metrov štvorcových v Chicagu. Na predajnej
ploche ponúknu hardvérové aktivity alebo hlasových asistentov.
(Zdroj: SME)
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