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www.izvoznookno.si

• Storitve JAPTI za pomoč podjetjem pri prodoru

na tuje trgena tuje trge

• Informacije o poslovanju na 51 tujih trgih

• Izvozne poslovne priložnosti

• Svetovanje

• Mednarodno trgovanje

• Brezplačne tržno-analitske baze podatkov MAT

• Baza sejmov

• Mreža sodelavcev

• E-info



Izobraževanje za mednarodno poslovanje

• Mladi v izvoznih oddelkih podjetij

• Praktično izobraževanje

• Izvozni načrt

• Mreženje s slovenskimi in tujimi podjetji

• Svetovno priznani predavatelji

• Mednarodno priznana diploma IATTO

Individualno svetovanje je vrhunec programa ITM. Gre za
poglobljeno ukvarjanje z zemljevidom podjetja. Toliko konkretnih
informacij nisem dobil še nikjer, čeprav sem sedem let delal v
mednarodnem okolju. Svetovalec nam je pomagal, da smo začeli
razmišljati o pravem poslovnem konceptu. Svetoval nam je, kje
začeti in nam vlil polno mero pozitivne energije ter optimizma. Z
odličnimi primeri iz mednarodnega okolja in z lastnimi izkušnjami
nam je slikovito opisal delovanje v mednarodnem poslovanju, kjer
posadiš isto seme, zraste pa lahko čisto nekaj drugega.
Svetovanje je bilo izjemno koristno, še posebej pa bi rad pohvalil
predavateljevo vživetost v naš primer in naše izdelke. Priporočam
vsakomur, ki ne ve kako bi se lotil izvoza.
COODO d.o.o., Sebastian Mohar



Svetovanje in pomoč na tujem trgu

• Vprašanja:

– Kako se lotiti izvoznih aktivnosti?
– Kako poiskati in preveriti poslovnega partnerja v tujini?
– Kateri so uvozniki izdelkov/storitev na posameznem trgu?

Če ne poznaš jezika, je izjemno težko
narediti primerno analizo tujega trga,

– Kateri so uvozniki izdelkov/storitev na posameznem trgu?
– Kakšne so dajatve ob uvozu izdelkov na posamezni trg?
– Katere so glavne svetovne uvoznice določenega izdelka?

• Svetujemo vam – mreža sodelavcev Izvoznega okna:

– JAPTI
– Slovenski poslovni klubi v tujini
– Ekonomski svetovalci na veleposlaništvih RS v tujini
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– Carinska uprava, SID banka itd.

narediti primerno analizo tujega trga,
zato se zahvaljujemo Slovenskemu
poslovnemu klubu v Ukrajini za
odličen pregled trenutne situacije na
trgu in potencialnih poslovnih
partnerjev, kar za nas predstavlja
dragoceno podlago za pripravo
podrobne strategije za vstop na
ukrajinski trg.
GENEPLANET d.o.o., Matjaž Petrovič



Tržne raziskave

• Baze podatkov MAT  – Market Analysis Tools

• Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav

– olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg– olajšati odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg

– stroški svetovalnih storitev vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih  zagotavlja zunanji 

izvajalec z ustreznimi referencami

– 50% upravičenih stroškov oz. max 7.000 EUR (2011), max 4.000 EUR (2012)

– cilj: podpreti vsaj 30 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih

– rezultati: leta 2011 podprli 27 podjetij, 2012 31 podjetij

Naše podjetje se ukvarja z avtomatizacijo pakiranja. S ciljem razpršitve izvoza na hitrorastoče trge smo želeli raziskati tudi ruski trg. S pomočjo izvedene tržne 

raziskave smo pridobili informacije o profilu in zahtevah odjemalcev, konkurentov  ter tehničnih standardih. Kvalitetno izdelana tržna raziskave je bila dobra 

osnova za vstop na trg in pridobivanje prvih poslov. Veseli smo, da tovrstne raziskave finančno podpira tudi država. 

ROBOTIKA KOGLER d.o.o. , Renato Vindiš



Gospodarske delegacije in seminarji

• Organizacija vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij
• Pripravljalni seminarji Kako poslovati z …?
• Predstavitev poslovnega okolja, poslovnih priložnosti, organizacija sestankov s 
tujimi poslovnimi partnerji, znižanje stroškov raziskave trgatujimi poslovnimi partnerji, znižanje stroškov raziskave trga
• 2011: 12 izhodnih, 9 vhodnih delegacij, 825 slovenskih in 904 tujih podjetij, 
1.211 novih poslovnih kontaktov, 25 novih poslov
• 2012: 6 izhodnih, 2 vhodni delegaciji
• 26. oktober 2012 – vhodna gospodarska delegacija: Južna Koreja (poslovna 
konferenca, b2b s korejskimi uvozniki)

Tovrstne gospodarske delegacije so izjemno koristne, saj je moč pridobiti relevantne informacije iz »prve roke« in si tako ustvariti dobre temelje za morebitne 
nadaljnje aktivnosti na tem trgu. Pridobljeni direktni kontakti so odlična priložnost za pridobitev dodatnih podrobnejših informacij ter uskladitev osnovnih zahtev in 
pričakovanj med morebitnimi novimi poslovnimi partnerji. Takšne delegacije so odlična priložnost tudi za povezovanje med slovenskimi podjetji, zato jih kaže 
organizirati tudi v bodoče.
TALUM d.d. Kidričevo, mag. Boštjan Korošec



Sejmi

• Skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na specializiranih sejmih v 
tujini
– 2011: 25 sejmov, 211 podjetij, 4.181 m2 neopremljenega razstavnega 

prostora, 4.449 poslovnih kontaktov in 198 novih poslov
– 2012: 11 sejmov – 2012: 11 sejmov 
– zakup neopremljenega razstavnega prostora, pripravljalni sestanki, svetovanje
– predlogi za skupinske sejemske nastope za leto 2013

• Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na       
mednarodnih sejmih v tujini

– 74 podjetij podpisalo pogodbe o sofinanciranju v letu 2011, letos prispelo 217 
vlog, 48 podjetij podpisalo pogodbe

Podjetje Seltron d.o.o. je svoj proizvodni program regulacij ogrevanja predstavilo na sejmu gradbeništva, ogrevanja in obnovljivih virov energije ISH v 
Frankfurtu. Izvedli smo vrsto poslovnih sestankov z obstoječimi in potencialnimi kupci. Zaradi predstavitve naših izdelkov in inovativnih rešitev smo povečali 
zaupanje pri obstoječih kupcih in pridobili vrsto novih. Sejem je za naše podjetje velik organizacijski in finančni zalogaj, zato je JAPTI-jeva podpora odločujoča 
pri tako pomembni odločitvi kot je nastop na sejmu.
SELTRON D.O.O., Boštjan Gerlič



Poslovni klubi

• Sofinanciranje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v 

tujini

• Pomoč slovenskim podjetjem na tujih trgih 

V želji po vrnitvi naših izdelkov na trg Republike
Kosovo in iskanju zastopnika za ta trg smo se
obrnili na slovensko-kosovsko poslovno
združenje. V združenju so nam posredovali• Pomoč slovenskim podjetjem na tujih trgih 

(informiranje, svetovanje, mreženje, promocija 

slovenskega gospodarstva itd.)

• Leta 2011 sofinancirali 14, letos 16 poslovnih klubov 

(Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora,  

Hrvaška, Italija, Izrael, Kosovo, Madžarska, Makedonija, 

Romunija, Rusija, Srbija, Ukrajina, ZDA)

združenje. V združenju so nam posredovali
kontakte podjetij, ki se ukvarjajo z našo
dejavnostjo in so primerna kot zastopniki za
kosovski trg in organizirali poslovno srečanje z
vodilnim kosovskim podjetjem, kjer nam je
direktor poslovnega združenja pomagal pri
dogovarjanju o prihodnjem sodelovanju. Z
veseljem smo postali člani njihovega združenja.
Slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na
kosovski trg, priporočamo, da se obrnejo na
Slovensko-kosovsko poslovno združenje.

TRISO d.o.o., Nikolaj Rehar



www.sloveniapartner.eu

• Predstavitev slovenskega poslovnega okolja in 
slovenskih podjetij tujih poslovni javnostislovenskih podjetij tujih poslovni javnosti

• Baza izvoznikov www.sloexport.si

• Storitve za tuje kupce

• Brošura “Connect to Business Excellence”

We have had some contact for about a year ago regarding production of machined 
parts in Slovenia. Just for your information, we have started a long term relationship 
with a Slovenian producer which now machines all kind of parts for us. We are now 
looking for sub-contractors for welded parts and I wondered if you perhaps also can 
help us with this.
Norveško podjetje



Vse informacije in storitve JAPTI so brezplačne.

Več informacij:

www.izvoznookno.siwww.izvoznookno.si

www.izvoznookno.si/E-info/

(registracija za brezplačno prejemanje informacij o tujih trgih na vaš 

elektronski naslov)

izvoznookno@japti.si


