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Povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji na MADŽARSKO OB SEJMU RENEXPO 
Central Europe , 12. marec  2014 
 
Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Hungarian 
Investment and Trade Agency (HITA), Enterprise Europe Network (EEN), Veleposlaništvom RS v Budimpešti in 
Društvom slovensko madžarskih poslovnežev, 12. marca 2014 organiziramo izhodno gospodarsko delegacijo ob 
sejmu Renexpo  Central Europe – Renewable Energy and Energy Efficiency Exhibition v Budimpešti 
(http://www.renexpo-budapest.com/index.php?id=7&L=1). 
 

Tokratni Sejem RENEXPO Central Europe, na katerem bodo svoje rešitve predstavljala predvsem podjetja iz vzhodne in 

srednje Evrope, se bo osredotočil na področja: 

 trajnostne in decentralizirane proizvodnje energije - obnovljiva energija,  

 upravljanja, distribucije in dobave energije,  

 inovativne in učinkovite rabe energije ter 

 inteligentne in energetsko učinkovite energetske uporabe. 

 

V okviru delegacije bo 12. marca 2014 organiziran obisk podjetja v Budimpešti iz sektorja obnovljivih virov energije, 

poslovna konferenca s predstavitvijo sodelujočih slovenskih podjetij in individualni razgovori med podjetji po vnaprej 

načrtovanem urniku.  

 

Okvirni program: 

09.00 – 12.00  obisk podjetja 

12.00 – 13.00  kosilo 

13.00 – 14.00  predstavitev Slovenije, slovenskega poslovnega okolja ter predstavitev podjetij 

14.00 – 18.00  bilateralni razgovori med podjetji   

 

Delegacija je namenjena vzpostavljanju neposrednih kontaktov in pridobivanju informacij o poslovnem okolju in 

možnostih za skupno sodelovanje s podjetji iz Madžarske ter obenem odlična priložnost za spoznavanje novosti v 

industriji in za promocijo. 

 

Kotizacije ni. 

 

Udeleženci poslovne delegacije sami krijejo stroške prevoza in hotelske namestitve. Priporočamo naslednje hotele:  

 

blizu sejmišča: 

http://www.danubiushotels.com/our-hotels-budapest/danubius-hotel-arena 

bolj proti centru 

http://www.danubiushotels.hu/szallodak-budapest/best-western-hotel-hungaria 

v centru mesta: 

http://www.novotel.com/gb/hotel-3560-novotel-budapest-centrum/index.shtml 
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http://www.danubiushotels.com/our-hotels-budapest/danubius-hotel-arena
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Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da se udeležite obiska gospodarstvenikov v Budimpešti in izkoristite 

priložnost za navezavo novih poslovnih stikov. Prosimo, da svoj interes za udeležbo potrdite najkasneje do 20. 

februarja 2014, tako da pošljete izpolnjeno elektronsko prijavnico. Prijave bomo sprejemali do zasedenosti 

razpoložljivih  prostih mest. 

 

Dodatne informacije: Tina Lukan, tel. 01/5309-826, e-pošta: tina.lukan@spiritslovenia.si 

 

 

  

           **************** 

 

 

 

S 93.030 kvadratnimi kilometri površine in 10 milijoni prebivalcev sodi Madžarska med srednje velike evropske države. 

68 % prebivalcev živi v mestih, kar 17,0 % prebivalcev živi v glavnem mestu Budimpešti. Medtem ko je delež manjšin na 

Madžarskem zelo nizek, pa veliko Madžarov živi v sosednjih državah, predvsem v Romuniji in na Slovaškem. 

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko je v letu 2013 znašala 204 mio EUR in se je v primerjavi z letom 2012 

zmanjšala za več kot polovico. Slovenija je v letu 2013 na Madžarsko izvozila zlasti vozila ter njihove dele 16 %;  

električne stroje in opremo ter njihove dele 14%; farmacevtske proizvode 12%, Pripravljeni krmo za živali 8%, aluminij in 

aluminijaste izdelke 6%. 

 

 

    

  Boštjan SKALAR 

               v. d. direktorja 
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