
VABILO         
  

POSLOVNA KONFERENCA PODONAVSKE REGIJE 2014 

6. – 7. november 2014, Dunaj 

Avstrijska gospodarska zbornica 

  

Vas zanimajo naslednje teme? 

  

         vrednostne verige v živilski industriji 

         izobraževanje vajencev – dualni sistem izobraževanja  

         pridobitev evropskih sredstev 

         informacije iz regije – informacijske stojnice  

         B2B srečanja 

  

Osrednja tema 4. konference podonavske regije je vprašanje vrednostnih verig v živilski industriji. 

Gre za prvi tovrstni dogodek, ki celovito preučuje trenutno stanje in prihodnost živilske industrije v 

Podonavju.  

        Pridobite koristne informacije ter nove ideje za delavnice, podijske diskusije, seminarje in 

predavanja. 

        Izkoristite izjemno priložnost in se povežite z več kot 500 udeleženci ter več kot 50 govorci 

iz živilske industrije, gospodarstva, znanosti in javnega sektorja.  

        Najdite potencialne poslovne partnerje v sklopu B2B srečanj. S pomočjo spletne strani 

http://drbf.converve.com lahko Vaše individualne sestanke dogovorite že v naprej.  

  

Naslednja ključna tema letošnje konference bo dualno izobraževanje. Sodelujoči strokovnjaki Vam 

bodo iz prve roke predstavili inovativni sistem, ki se uspešno spopada s trenutno brezposelnostjo 

mladih in prinaša številne prednosti tudi podjetjem iz podonavske regije.   

  

Kakšne možnosti obstajajo za pridobitev evropskih sredstev, boste izvedeli v okviru tretjega 

tematskega sklopa.   

 

Udeležba na konferenci je brezplačna. Konferenčni jezik je angleščina (brez prevajanja). 

Prireditev poteka v okviru izvozne ofenzive go-international, ki je iniciativa avstrijskega Zveznega 

ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo ter Avstrijske gospodarske zbornice.  

  

Zagotovite si svoje mesto že zdaj in se prijavit še danes na:  http://drbf.converve.com. 

  

Želite Vaše strokovno znanje deliti z drugimi? Se želite prireditve udeležiti kot govorec? Imate 

predloge glede programa? Kontaktirajte nas!  

  

V primeru vprašanj so Vam na voljo gospa Schuster (+43 5 90 900-4323), gospa mag. Makoschitz (+43 

5 90 900-4338) in gospod mag. Gessl  (+43 5 90 900-4325).  

  

Veselimo se Vaše udeležbe! 

   

S prijaznimi pozdravi, 
  
mag. Christian Gessl 
Regionalni manager za področje Srednje Evrope in Baltika 
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