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N
ew Retail Summit sa stal najväčším stretnu-

tím obchodníkov a ich dodávateľov na Slo-

vensku, každý rok ho navštívi zhruba 400 ľudí. 

Úplný program je zverejnený na konferenčnom 

webe a v tomto roku zahŕňa hneď niekoľko no-

viniek. Tou prvou je možnosť zúčastniť 

sa už popoludní 19. 4. , kedy prebieha 

odborný workshop na tému cirkulárne-

ho nakladania s nápojovými obalmi, na 

ktorom prisľúbil účasť aj Ján Budaj, mi-

nister životného prostredia Slovenskej 

republiky. Nasleduje večerný koktail 

a networking, teda príležitosť si po dl-

hom čase osobne vymeniť názory.

Hlavný celodenný program nasle-

duje hneď druhý deň 20.  4.  , v  rámci 

ktorého v tomto ročníku v úvode vystú-

pi i  Samuel Vlčan, minister pôdohos-

podárstva a  rozvoja vidieka. Vystúpi 

tiež mnoho riaditeľov obchodných 

a  dodávateľských fi riem, ako naprí-

klad Ján Bilinský (COOP Jednota Slovensko), 

Stanislav Čajka (Terno), Martin Mittner (Nest-

lé Slovensko), Marián Šolty (Levické mliekár-

ne), Karel Pilčík (MP Krásno), Milan Pašmík 

(McCarter), Hans Faltys (Starý Otec) a ďalší.

Novinkou v  programe bude tiež súťaž 

v  špeciálnej kategórii Mastercard Obchodník 

roka nazvanej „Inovácia roka  – Udržateľný 

obchodník“. O jej víťazovi rozhodne publikum 

na základe prezentácií troch fi nalistov. Súťažiť 

budú Michal Brat (Martinus) a  Martin Kuruc 

(Tesco Stores SR) a Matúš Gála (Lidl Sloven-

ská republika).

Celý program vyvrcholí galavečerom za 

účasti všetkých víťazov cien Mastercard Ob-

chodník roka 2021, ktorým bude sprevádzať 

Jana Kirschner a jej band.

New Retail Summit organizuje spoločnosť 

Blue Events v spolupráci so Slovenskou alian-

ciou moderného obchodu, Zväzom obchodu 

SR a  Slovenským združením pre značkové 

výrobky.

Viac informácií nájdete na webe konferen-

cie newretailsummit.sk

AKÉ NOVINKY PRINESIE 
TOHTOROČNÝ NEW RETAIL SUMMIT?

Obchod bližšie k ľuďom. Tak znie tohtoročná téma New 
Retail Summitu, ktorý bude v Bratislave po novom trvať 
dva dni a ponúkne aktuálne témy a diskusie, ako aj 
účasť hneď dvoch ministrov. Program už organizátori 
zverejnili.  
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Pozrite si 

videopozvánku od 

Sajfu, moderátora 

New Retail Summitu 

2022.


