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Zakaj konferenca
E-mobilnost in nova podjetja

     Zaradi 
COVID-19 težko 
pridejo do dobrih 
kontaktov in novih 

poslovnih partnerjev 
zato je 

webkonferenca 
praktično edina 

možnost.Še težje, kot za 
uveljavljena podjetja 
pa je v teh časih najti 
poslovne partnerje za 

mala in start-up 
podjetja, saj 

sejemskih prireditev 
praktično ni več.

Velika podjetja pa 
ves čas iščejo nova 
invovativna podjetja, 

ter strokovnjake s 
področja e-
mobilnosti.

 
Predstavitev na 

taki konferenci je 
praktično 

brezplačna, za 
razliko od 

sodelovanja na 
sejmih.



Slovenija in Nemčija
Sodelovanje politike



Slovenija in Nemčija
Sodelovanje politike

Nemčija je za 
Slovenijo 

največji 
gospodarski 

partner.
Blagovna menjava znaša 

11 milijard eur, 

od tega kar 26% v 
avtomobilskem 

sektorju.



Namen in cilji
srečanja 

Novi 
poslovni
 partnerji

Novi 
poslovne
priložnosti

Novi 
kadrovski 
potenciali



Sodelovanje Slovenija - Nemčija 

Vabljeni:
Nemško 

veleposlaništvo v 
Sloveniji 

ter Slovensko v 
Nemčiji!

Soorganizatorja 
konference:

Slovenija - Emobility
Nemčija - BEM 

(Bundesverband 
eMobilität)

(V sodelovanju z Ministrstvom 
za zunanje zadeve RS)



Program
Plenarnega dela

15 minut uvodni 
poudarki, 

pozdrav politikov 
in veleposlanikov Povzetek 

konference 
(po končanih okroglih 

mizah in B2B 
sestankih)

30 minutni panel 
nemških in 
slovenskih 

podjetij

30 minut 
predstavitev 
treh nemških 

podjetij 
(pokroviteljev)

30 minut 
predstavitev treh 

slovenskih 
podjetij 

(pokroviteljev)

2x10 minut 

Predstavitev 
možnosti za 
investicije v 
Sloveniji in 

Nemčiji



B2B sestanki
Speed dates

 
Po plenarnem delu 

bomo organizirali B2B 
sestanke med 
nemškimi in 

slovenskimi podjetji in 
sicer po tem, ko se 

registrirajo za 
konferenco.

Sestanki se 
dogovorijo  v 

naprej
(V kolikor bodo podjetja 

želela in še imela razpoložljiv 
čas, se lahko za sestanke 

dogovorijo tudi med 
konferenco).

15 minut



Zaposlitvene možnosti
Težave s kadri

Večina 
avtomobilskih 

podjetij ima težave 
s pridobivanjem 

visokospecializirani
h kadrov s področja 

e-mobilnosti in 
digitalizacije.

Zato lahko na 
konferenco 

povabimo tudi 
študente in dijake 
različnih tehničnih 

univerz iz obeh 
držav.

 V kolikor bodo 
podjetja želela lahko 

pripravimo tudi 
virtualne sobe za 

predstavitve podjetij 
in pridobivanje 

kadrov.



Pokroviteljstvo 

• Velik pokrovitelj 5.000 evrov

• Lpgotip na ozadju studia

• 10 minutna predstavitev podjetja na 
plenarnem delu in sodelovanje na panelu

• Logotip na spletni strani konference

• Mali pokrovitelj 1.500 evrov

• “Virtualna soba”

• Logotip na spletni strani konference

• Logotip na spletni strani konference s 
povezavo do spletne strani pokrovitelja 500 
evrov



• Slovenija in Nemčija imata izredno dobre politične 
in gospodarske odnose!

• Emobility in BEM sta organizaciji, ki delujeta s 
ciljem hitrejšega prehoda na e-mobilnost in 
sodelujeta že vrsto let.

• Obe organizaciji (Emobility in BEM) tudi 
pomagata podjetjem pri pridobivanju novih 
partnerjev na področju e-mobilnosti.

• Zato je skupna priprava in organizacija e-
mobilnostnega web-srečanja Slovenija - Nemčija 
logična.

Zaključek 
Skupaj smo lahko boljši


