
 

 
 

 

 

Vladno - gospodarska delegacija v  

BANGLADEŠ in INDIJO 
Daka, 12. do 14. november 2017, New Delhi, 14. do 16. november 2017 

 
Spoštovani! 
 
Ob priložnosti obiska ministra Zdravka Počivalška v Bangladešu in Indiji, GZS v 
sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Veleposlaništvo RS v New Delhiju, organizira poslovni konferenci z B2B 
srečanji v Daki in New Delhiju. 
 
Vljudno vabljeni, da udeležbo v delegaciji, ob prisotnosti ministra Počivalška izkoristite za 
promocijo vašega podjetja na obravnavanih trgih. Za udeležence delegacije bomo 
organizirali izbrana B2B srečanja s potencialnimi bangladeškimi in indijskimi poslovnimi 
partnerji s področij: 

 energetike (proizvodnja in distribucija), 
 obnovljivih virov energije, 
 rudarske industrije, 
 transporta in logistike, 
 farmacevtske industrije ter 
 turizma. 

 
OKVIRNI PROGRAM OBISKA  

Nedelja, 12. november 2017                                                                                         (Daka) 
08:00 Prihod v Dako, transfer letališče – hotel. 
 Poslovna konferenca z B2B srečanji. 
Ponedeljek, 13. november 2017                                                                                        (Daka) 
 Obiski podjetij. 
 Poslovno mreženje z izbrano poslovno in vladno srenjo v 

Daki. 
Torek, 14. november 2017                                                                     (Daka - New Delhi) 
 Transfer hotel – letališče. 
09:55 – 12:15 Let Daka – New Delhi. 
 Transfer letališče - hotel 
 Poslovna konferenca z B2B srečanji. 
 Poslovno mreženje z izbrano poslovno in vladno srenjo v 

New Delhiju. 
Sreda, 15. november 2017                                                                           (New Delhi) 
 Obiski podjetij. 
Četrtek, 16. november 2017                                                                           (New Delhi) 
 Transfer hotel – letališče. 
04:10 Odhod iz letališča v New Delhiju. 

 
Udeleženci gospodarske delegacije imajo možnost izbire udeležbe v celotnem ali le delu 
programa obiska vladno - gospodarske delegacije. 



 

 

 

 

OKVIRNI STROŠKI OBISKA 

GZS kotizacija za udeležbo v delegaciji znaša 300,00 EUR na posameznega udeleženca 
(DDV je vključen v ceno). Udeleženci za kotizacijo prejmejo organizacijsko podporo pri 
pripravi in izvedbi obiska ter organizacijo poslovnih srečanj. Kotizacijo nakažete na GZS TRR 
pri NLB 02924-0017841495, sklic 1510 – 5373 s pripisom »Delegacija Bangladeš, Indija – 
ime in priimek udeleženca« ob prijavi udeležbe. 
 

POTOVALNI ARANŽMA 

Za gospodarsko delegacijo bo organiziran skupinski potovalni aranžma, ki ga lahko 
udeleženci delegacije uredijo neposredno preko agencije HRG Slovenia, Nada Balažic, Office 
Manager, T: 01/4233 636, E nada.balazic@si.hrgworldwide.com. Okvirni informativni 
stroški potovalnega aranžmaja, na dan priprave tega vabila, znašajo: Paket A (Daka): 
letalska vozovnica v ekonomskem razredu, 2 nočitvi, transferji po programu 1.270 EUR. 
Paket B (New Delhi): letalska vozovnica v ekonomskem razredu, 2 nočitvi, transferji po 
programu 1.366 EUR. Paket C (Daka in New Delhi): letalska vozovnica v ekonomskem 
razredu, 4 nočitve, transferji po programu 2.276 EUR. 
 
Za poslovni obisk Indije in Bangladeša imetniki slovenskih potnih listov potrebujejo vizum. 
Dodatne informacije: bangladeški vizum, indijski vizum. 
 

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE 

Udeležbo v delegaciji potrdite z natančno izpolnjenim prijavnim obrazcem in potrdilom 
o plačilu kotizacije, ki ju pošljite na naslov natasa.turk@gzs.si, najkasneje do 29. septembra 
2017. Prijava je veljavna ob predložitvi potrdila o plačilu kotizacije. Vsebina prijavnega 
obrazca bo osnova za urejanje B2B srečanj, zato vas vljudno prosimo, da ga izpolnite z vso 
skrbnostjo. Za morebitno odpoved udeležbe v delegaciji, po 29. septembru 2017, zaradi že 
nastalih organizacijskih stroškov, kotizacije ne vračamo. 
 
Za dodatna informacije o delegaciji smo vam na razpolago in vas vljudno vabimo k 
sodelovanju. 

 
S spoštovanjem! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Priloga:  Prijavni obrazec 
Ljubljana, 20. september 2017 

Nataša Turk, mag. posl. ved 

vodja področja 

 

  Gospodarska zbornica Slovenije 
Center za mednarodno poslovanje  
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana 
t: 01 5898 152  
e: natasa.turk@gzs.si  w: www.gzs.si/cemp  
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