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Poslovni pogum velja!

Mednarodni sejem obrti in podjetnosti

Celje / Ljubljana, avgust 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija, Celjski sejem d.d. in Istanbulska gospodarska zbornica (ITO) organiziramo slovensko – 

turško poslovno konferenco in individualne poslovne razgovore s turškimi podjetji, ki bo potekala v ponedeljek, 16. 

septembra 2013, v Celju, na celjskem sejmišču v dvorani A. Dogodek se bo odvijal v sklopu 46. Mednarodnega sejma obrti 

in podjetnosti, kjer se bo letos prvič zgodila velika nacionalna predstavitev kakšnega gospodarstva – tokrat Turčije. Prav 

ta trg je država Slovenija uvrstila med 6 prioritetnih držav v svojem programu internacionalizacije za leto 2013
(www.izvoznookno.si/Dokumenti/Podatki_o_drzavah/Turcija/Predstavitev_drzave_4239.aspx).

Namen foruma je povečanje poslovnega sodelovanja med slovenskimi in turškimi podjetji in predstavitev poslovnih ter 

investicijskih možnosti v Sloveniji. V drugem delu dogodka so predvidena bilateralna poslovna srečanja med slovenskimi 

in turškimi podjetji, ki se bodo v okviru nacionalnega paviljona z razstavnimi prostori predstavljala na 46. MOS-u.

Na forumu in razgovorih bo sodelovalo do 50 turških podjetij, ob prijavi na dogodek pa boste že imeli možnost, da si 

izberete turška podjetja s katerimi bi želeli imeti bilateralne razgovore.

Predviden program / sejemska dvorana A

10.00-10.10 uvodni pozdrav in nagovor izvršne direktorice družbe Celjski sejem d.d. Brede Obrez Preskar

10.10-10.40    predstavitev Slovenije, investicijskih priložnosti in možnosti sodelovanja,      

 SPIRIT Slovenija, Boštjan Skalar, v.d. direktorja

10.45-11.15 predstavitev turškega gospodarstva in podjetniških priložnosti, Istanbulska gospodarska zbornica (ITO) 

11.15-12.00 pogostitev in mreženje med podjetji

sejemska dvorana A, sestanki B2B potekajo na razstavnih prostorih turških podjetij

12.00 -15.00 B2B med turškimi in slovenskimi podjetji (30 minutni sestanki)

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da svoj interes za udeležbo na poslovni konferenci in individualnih 

razgovorih potrdite z rezervacijo termina na B2B spletni aplikaciji (b2b.ce-sejem.si), najkasneje do 20. avgusta 2013. 

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo

→ Celjski sejem d.d.: Nina Ermenc Pangerl, +386 3 5433 200, nina.ermenc@ce-sejem.si

→ SPIRIT Slovenija: Tina Lukan, +386 1 5309 826, tina.lukan@spiritslovenia.si

Uspešne delovne dni vam želimo in vse dobro do snidenja na 46. MOS v Celju.

JAVNO POVABILO NA SLOVENSKO – TURŠKO POSLOVNO KONFERENCO 

IN B2B SREČANJA S TURŠKIMI PODJETJI,

Celje, 16. september 2013

Boštjan Skalar
v.d. direktorja

SPIRIT Slovenija - javna agencija
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