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Ljubljana, 9. 12. 2020

JAVNO POVABILO PODJETJEM ZA UDELEŽBO
NA SKUPINSKI PREDSTAVITVI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMU
HANNOVER MESSE
Hannover, Nemčija, 12. - 16. april 2021

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
(SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu
HANNOVER MESSE, ki bo potekal od 12. do 16. aprila 2021 v Hannovru, Nemčiji in velja za največji svetovni
sejem industrijskih tehnologij.
Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: https://www.hannovermesse.de/en/
Zainteresirana podjetja vabimo, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega
sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, in sicer v 4 različnih sektorjih:
- Engineered Parts and Solutions
- Automation, Motion & Drives
- Energy Solutions
- Compressed Air & Vacuum
SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmu HANNOVER MESSE
2021:
- izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
- poskbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
- namenila finančna sredstva v predvideni višini 140.000 EUR za kritje stroškov najema neopremljenega
razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v
sejemski katalog in morebitne dodatne stroške zaradi razmer COVID za potrebe delovanja skupne stojnice
- organizirala dodatne obsejemske promocijske aktivnosti.
Sejem Hannover Messe 2021 bo potekal tako v fizični, kot tudi virtualni „online” obliki. Vsem podjetjem, ki bodo
fizično razstavljala na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu Hannover Messe 2021, bo
omogočen tudi nastop tudi na virtualnem sejmu preko digitalnega paketa „Digital package S”, ki vključuje poleg
standardne promocije, še možnost dogovarjanja za sestanke (tudi video) ter pridobivanja novih „lead - ov”. Več o
tej novi storitvi si lahko najdete na spodnji povezavi:
https://shop.hannovermesse.de/en/00/2021/index.html?event=overlay:load&url=%2Fen%2F00%2F2021%2Fmyst
and%2Fmainexhibitor%2Findex.html%3F_action%3D_gotodmag_xpobs_111994%26_history_ignore%3Dtrue%2
6_history_id%3D16582%26_fid%3Dstand_registration_form
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Podjetja, ki se bodo fizično predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmu HANNOVER MESSE 2021 krijejo
stroške:
- postavitve razstavnega prostora,
- prevoza eksponatov in ostale stroške.
Končno razporeditev podjetij na posameznem skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT
Slovenija, javna agencija. Skupinske stojnice bodo konstrukcijsko in grafično poenotene. Postavitev skupinske
stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja.
Organizatorji Hannover Messe so predpisali določene Covid varnostne zahteve, ki jih bomo morali upoštevati vsi
razstavljalci (https://shop.hannovermesse.de/en/00/2021/knowhow/coronavirus/text/index_1.html). Te zahteve
bodo morda vplivale na samo postavitev (velikost, opremo) stojnic, ki jih bomo po potrebi prilagodili, obenem bomo
morali upoštevati tudi vse zahteve glede obiskov in poslovnih razgovorov na sami stojnici.
Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka
za elektronsko prijavo. Zaradi omejenega obsega finančnih sredstev lahko podjetjem zagotavljamo razstavne
površine v velikosti od 9 m2 do največ 30 m2. Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega
gospodarstva na sejmu HANNOVER MESSE 2021 je dostopna na spletni povezavi:
https://www.izvoznookno.si/Prijavnica?id=161.
Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na
skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.
Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je sreda, 30. december 2020
Dodatne informacije:
- g. Martin Zadel, tel. št.: 05/9089-500, e-pošta: martin.zadel@spiritslovenia.si
- ga. Tina Lukan, tel.št.: 01/5309 826, e-pošta: tina.lukan@spiritslovenia.si
S spoštovanjem,

Tomaž KOSTANJEVEC
v.d. direktorja

Sredstva za pripravo in izvedbo izobraževalnega programa digitalnega marketinga za slovenska MSP izvozno usmerjena podjetja
zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več na www.eu-skladi.si

2

PK MJ MK TK
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

