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Ljubljana, 30. november 2012

Slovenska podjetja z ministrom Žerjavom v Indijo
(26. januar – 1. februar 2013)

Spoštovani!
Slovenska podjetja vljudno vabimo k sodelovanju v slovenskih gospodarski delegaciji
v Indijo, pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag.
Radovana Žerjava.
Za podjetja bomo v okviru obiska organizirali skrbno izbrana B2B srečanja z
relevantnimi lokalnimi podjetji v New Delhiju, Agri ter Kalkuti/Mumbaiu1 ter
skupinsko promocijo slovenskega znanja in izdelkov na predvsem področjih
inženiringa, energije, varovanja okolja ter kovinske in elektro industrije v okviru
indijsko slovenskih poslovnih forumov.
 Okvirni program obiska
26. januar 2013 (Zagreb – Istanbul – New Delhi)
Let s prevoznikom Turkish Airlines preko Zagreba, Istanbula v New Delhi, transfer
letališče – hotel, namestitev.
27.-29. januar 2013 (New Delhi – Agra)
Udeležba na CII Partnership Summit 2013, b2b srečanja, slovensko-indijski poslovni
forum.
29. januar 2013 (New Delhi – Kalkuta/Mumbai)
Transfer hotel – letališče, let New Delhi Mumbai/Kalkuta, transfer letališče – hotel,
namestitev.
30.-31. januar 2013 (Kalkuta/Mumbai)
B2B srečanja, slovensko-indijski poslovni forum.
1. februar 2013 (Kalkuta/Mumbai, Istanbul, Ljubljana)
Transfer hotel – letališče, povratek iz Kalkute/Mumbaia preko Istanbula v Ljubljano s
prevoznikom Turkish Airlines.

1

lokacija srečanj (Kalkuta ali Mumbai) bo izbrana na podlagi profila slovenske delegacije

 Okvirni stroški obiska
Informativna cena aranžmaja po programu, ki vključuje letalski prevoz v ekonomskem
razredu, hotelsko namestitev v hotelih 5* oz 4*, transferje letališče-hotel-letališče v
Indiji ter stroške organizacije poti, znaša 1.651 EUR na posameznega udeleženca.
Za vstop v Indijo potrebuje slovenski državljan vstopni vizum. Več o tem na spletni
strani
veleposlaništva
Indije
v
Ljubljani
http://www.indianembassy.si/si/indianembassy.asp?FolderId=87.
 Prijava in dodatne informacije
Udeležbo v delegaciji potrdite z izpolnjenim prijavnim obrazcem po e pošti na naslov
natasa.turk@gzs.si ali po faksu na številko 01/58 98 100 najkasneje do 7. decembra
2012. Za dodatne informacije o organizaciji obiska smo vam na razpolago na
Gospodarski zbornici Slovenije, T: 01/58 98 152, Nataša Turk.
Organizacijske podrobnosti:
⇒ Obisk bo organiziran in izveden v primeru, da bo prijavljenih najmanj 13
udeležencev iz Slovenije.
⇒ Po potrditvi udeležbe z vaše strani in zaključku zbiranja prijav, vam bo agencija
HRG izstavila račun za akontacijo v vrednosti 150 EUR, ki zapade v plačilo takoj.
⇒ Dokončna odločitev o izvedbi potovanja bo sprejeta najkasneje 14. decembra 2012.
⇒ V primeru, da obisk zaradi premajhnega števila udeležencev ne bo izveden, vam bo
agencija HRG vrnila vplačana sredstva takoj po morebitni odpovedi obiska.
Prijavljenim udeležencem bomo ob plačilu akontacije, posredovali GZS priročnik o
poslovanju z Indijo: Indija – Potrošniška Koromandija ter sporočali aktualnosti glede
programa in organizacije b2b srečanj.
Vljudno vabljeni, k sodelovanju v delegaciji!

S spoštovanjem!

mag. Samo Hribar Milič
Predsednik GZS
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