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ilustrátor Adrián Macho. Firma má vlastnú krajčírsku dielňu, kde všetko
vzniká. (Zdroj: Forbes)

V Lozorne pribudnú ďalšie haly

ZAHRANIČIE

Logistický park Eurohub v Lozorne čaká ďalší rozvoj. V súčasnosti
dokončujú logistickú halu v hodnote 5 miliónov eur. Firma Dachser
Slovakia ešte v tom roku začne s ďalšími investíciami do rozšírenia
prekladiskového terminálu. Celkové investície sú vo výške 12 miliónov
eur. V prvom polroku 2018 spoločnosť prepravila cez Eurohub v Lozorne
viac ako 100 000 ton tovaru. (Zdroj: TASR)

Pripravuje sa podnikateľská misia do Brazílie
Prvý októbrový týždeň pôjde do Brazílie a Kolumbie slovenská
podnikateľská misia. Podujatie zastrešuje Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu. Cieľom je preskúmať možnosti exportu výrobkov do
týchto teritórií a nadviazať obchodné kontakty. Prihlásiť sa dá na stránke
SARIO. (Zdroj: SIMS)

Podnikatelia sú proti prelomeniu bankového tajomstva
Návrh na prelomenie bankového tajomstva odmieta 94,6 percenta
podnikateľov. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska
s inštitútom INEKO. Rezort financií plánuje s finančnou správou zaviesť
kontrolu nad pohybmi v podnikateľských účtoch od bánk. (Zdroj: TREND)

Konzervári bojujú s vysokým importom
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tvrdí, že podiel
slovenských konzervárenských produktov na pultoch obchodov je nízky.
Vyplýva to z jej nedávneho prieskumu. Podiel domácich výrobkov so
spracovaným ovocím predstavuje len 30 percent a so spracovanou
zeleninou iba 25 percent. Konzervárenský zväz má dnes iba päť členov,
situáciu negatívne ovplyvnili obchodné reťazce. (Zdroj: SME)

Bratislavské letisko láme rekordy
V auguste padol ďalší historický rekord. Letisko M.R. Štefánika v Bratislave
obslúžilo na prílete a odlete 341 430 cestujúcich. To je najvyšší počet
pasažierov v auguste od vzniku letiska. Najviac sa cestovalo do Turecka,
Veľkej Británie, Bulharska, Egypta a na Krétu. Celkovo išlo o 3553 letov.
Informácie poskytla hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. (Zdroj: SIMS)

Podľa OECD by mal pokračovať stabilný rast v USA a Japonsku,
spomalenie čaká viaceré veľké ekonomiky eurozóny. (Zdroj: O Peniazoch)

Čína v Afrike buduje Novú hodvábnu cestu
Výstavbu nových železničných tratí na africkom kontinente financuje
Čína. Je to súčasť projektu Nová hodvábna cesta, ktorá má vytvoriť
obchodné väzby v Ázii a Afrike. (Zdroj: TASR)

Siemens zostrojil hybridnú lokomotívu
Nová hybridná lokomotívna Cityjet eco od spoločnosti Siemens sa na
železničné trate dostane v druhej polovici budúceho roka. Rakúske
spolkové dráhy (ÖBB) ju využijú aj na neelektrifikovaných tratiach.
V súčasnosti ju testujú. (Zdroj: TASR)

T-System hrozí prepúšťaním v Nemecku
Dcérska firma Telekomu spoločnosť T-System ohlásila, že zrejme prepustí
až 5600 zamestnancov. Reaguje tak na slabnúci dopyt po IT. Do konca
roka 2020 zrušia takmer 4000 pracovných pozícií. Postupne zaniknú ďalšie
stovky miest. (Zdroj: TASR)

USA a EÚ vedú obchodné rokovania
Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer po stretnutí s
komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou uviedol, že ich
rokovania boli konštruktívne. Ďalšie stretnutie je naplánované na koniec
septembra. (Zdroj: TASR)

Finančný riaditeľ ING odstúpil
Finančný riaditeľ a člen predstavenstva holandskej banky ING Koos
Timmermans sa vzdal svojho postu. Reaguje tak na kauzu prania
špinavých peňazí. ING už musela zaplatiť pokutu 775 miliónov eur.
(Zdroj: SME)

Vo Francúzsku mierne narástla zamestnanosť

PNK Park Sereď postavil medzinárodný developer
Priemyselný park v Seredi má 45-tisíc metrov štvorcových. Na tejto ploche
postavil developer priemyselných a logistických nehnuteľností PNK
Group Europe halové priestory určené pre sklady, distribučné centrá či
produkčné haly ľahkého priemyslu. Developer už eviduje záujem
spoločností. Pre výstavbu ďalších priemyselných nehnuteľností majú
k dispozícii 50 hektárov pozemkov. Výška investície známa nie je.
(Zdroj: TASR)

Zbrojárska fabrika MSM Group má záujem kúpiť Inekon
Združenie zbrojárskych fabrík MSM Group prejavilo záujem o vstup do
železničiarskeho biznisu. Do svojho portfólia sa snaží získať novú
železničnú firmu Inekon Group, ktorá vyrába električky a lokomotívy.
Rokovania o kúpe väčšiny akcií podniku za 6 miliónov eur zatiaľ skončili
neúspešne. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Druhý kvartál zaznamenala zamestnanosť vo Francúzsku len mierny
nárast. Celkovo podľa štatistického úradu Insee pribudlo 12500
zamestnaných, čo percentuálne predstavuje nulový nárast. (Zdroj: TASR)

Inflácia v Maďarsku bola v auguste 3,4 percenta
Index spotrebiteľských cien v susednej krajine sa v auguste medziročne
zvýšil o 3,4 percenta, rovnako ako v júli. Ceny potravín vzrástli o 4,1
percenta, čo je najviac za posledné štyri mesiace. (Zdroj: TASR)

Taliani chcú v nedeľu zatvorené obchody
Talianska vláda zvažuje schválenie zákona o zákaze predaja v nedeľu.
Nákupné centrá a supermarkety by tak počas nedele a sviatkov ostali
zatvorené. Kritici odkazujú, že zákon ohrozí desaťtisíce pracovných miest.
(Zdroj: Aktuality)

Najväčší český výrobca autoskiel má rekordný zisk

Rezort hospodárstva začal riešiť rodinné firmy
Nastávajúcu generačnú výmenu v rodinných firmách začal riešiť rezort
hospodárstva. Podľa európskych štatistík prežije túto zmenu 70 percent
firiem, tretiu generačnú výmenu iba 20 percent. Množstvo rodinných
firiem sa na túto zmenu v súčasnosti pripravuje. Ministerstvo chce tento
prechod firmám čo najviac uľahčiť a hľadajú možné riešenia.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Dizajnová značka Mellow expanduje do zahraničia
Firma Mellow sa venuje výrobe vankúšov iba rok. Značke sa darí, už
vyrábajú desaťtisíce kusov vankúšov s originálnou potlačou. Biznis
zameriavajú na zahraničie. Za dizajnérskym nápadom vankúšov stojí
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Vďaka exportu dosiahla chudeřická spoločnosť AGC Automotive Czech
rekordný zisk. V minulom roku presiahli 6 miliárd českých korún, čo je
o 100 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku. Tri štvrtiny zisku tvorí
export. (Zdroj: iDnes)

Alibaba zakladá spoločný podnik v Rusku
Najväčší čínsky internetový obchod Alibaba Group Holding vloží do
spoločného podniku svoju ruskú dcéru AliExpress Russia, zatiaľ čo
Megafon vymení svoj 10-percentný podiel v Mail.ru za 24-percentný podiel
AliExpress Russia. (Zdroj: TASR)
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