
                                          
 
PREDLOG PROGRAMA obiska gospodarske delegacije na Češkem 
Budejovice in Brno, 24. – 26. april 2012 
 
POZOR: čeprav je celoten program načeloma potrjen in usklajen z organizatorji poslovnih dogodkov je 
informativne narave in se lahko še spremeni.  
 
Odhod: torek 24. april 2012 
Prihod: četrtek 26. april 2012 
 
Torek 24. april 2012 
 
1. ) Poslovna srečanja v Južnočeški regiji, Češke Budejovice 24. 4. 2012 
 
Soorganizator na češki strani je regionalna gospodarska zbornica 
 
Predlog programa: 
 
Okr. 12.00: Prihod slovenske delegacije v Češke Budejovice (manjša pogostitev, sendviči, kava, sok) 
 
12.30 – 14.30 Plenarni del obiska 
 
12:30 Uvod:  

- Pozdrav organizatorjev in visokega predstavnika Ministrstva za industrijo in trgovino ČR 
- Pozdrav in nagovor veleposlanica RS mag. Smiljana Knez, 

 
13:00-14:30 Predstavitve slovenskega in češkega gospodarstva 
 
Predstavitev GZS in slovenskega gospodarstva 10-15 min (GZS ali ES Ferčej), 
Predstavitev OZS 10-15 min.( g. Ravnik),  
Predstavitev Češkega gospodarstva 10-15 min.(Regionalna gospodarska zbornica Južnočeške regije –
RGZJČ), 
Predstavitev RGZJČ in regijskega gospodarstva 10-15 min (RGZJČ), 
Turistični del: Predstavitev Slovenije ( CD ali PPP) 10-15 min.  
 
14:30-16:30 Poslovni del obiska – vzporedni dogodki: 
 
1. Individualni sestanki med podjetniki ( Matchmaking): - srečanje predstavnikov slovenskih in čeških 
podjetij in podjetnikov po vnaprej določenem urniku cca. 2uri. 
 
2. Sestanek z župani Južnočeške regije:  za podjetja, katerih proizvodni program je zanimiv za občine, 
bi organizirali sestanek z župani iz JČ regije, oziroma s predstavniki mestnih uprav. Predstavniki 
slovenskih podjetij bi županom in drugim predstavnikom lokalne samouprave predstavili svoje programe ( 
Javna razsvetljava Ljubljana, Sava Tech, Elan Inventa…). 
 
3. Turistični del za strokovno javnost: Predstavitev pripravi in slovenske udeležence animira in izbere 
STO. Predstavitev bi bila priprava na študijsko potovanje zainteresiranih južnočeških turističnih delavcev v 
Slovenijo, ki bi moralo slediti kmalu po srečanju, o čemer so se že začeli pogovori med eno od agencij in 
STO. 
 
 
 
 



                                          
 
 
4. Za predstavniki zbornic in uradne institucije: srečanje predstavnikov zbornic in institucij 
 
 
17:00 – 19:00 Ogled Budejovic in večerja 
 
Kratek ogled mesta  (ogled pivovarne?)  
- Pogostitev (Buffet dinner ali pa večerja v češki pivnici- po dogovoru) 
- Odhod proti Brnu, prevoz cca 3h. 
 
Med 23.00 in 24.00 prihod slovenske delegacije iz Čeških Budejovic v Brno; možna nastanitev v Boby 
centru v Brnu, ki je v slovenski lasti  
 
Sreda 25. april 2012 
 
2. Poslovna srečanja v Južnomoravski regiji, Brno, 25. in 26. 4. 2012 
 
 
1.  Sodelovanje na sejmu in »matchmaking«(MM) 
 
Soorganizator dogodka je regionalna južnomoravska zbornica.  
 
Predlog programa  
 
08:15 Prihod na sejmišče BVV  
 
Sejmi, ki potekajo v času od 24.-27.aprila v Brnu so:  
 

- IBF mednarodni gradbeni sejem (materiali, tehnologije, oprema,...)  
- http://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/ibf-shk-2012/facts-figures-ibf/ 
 
- ENVIBRNO –varovanje okolja (izdelki, tehnologije, storitve,….) 

http://www.bvv.cz/en/envibrno/envibrno-2012/facts-figures/  
 
- SHK-sejem tehničnih naprav v hišah (gretje, prezračevanje, sanitarne napeljave, avtomatizacija 

zgradb…) http://www.bvv.cz/en/building-fairs-brno/ibf-shk-2012/facts-figures-shk-brno/  
  
- MOBITEX - pohištvo in notranji design    
       http://www.bvv.cz/en/mobitex/mobitex-2012/facts-figures/  
 
- URBIS TECHNOLOGIE -  komunalne storitve in tehnologije  
       http://www.bvv.cz/en/urbis-technology/urbis-technology-2010/facts-figures/  
 
- URBIS INVEST – regionalni razvoj ter investicijske in priložnosti v regijah, kjer bodo predstavniki 

mest in regij http://www.bvv.cz/en/urbis-invest/urbis-invest-2012/facts-figures/  
 
 
08:30   Zbor v prostorih za individualne razgovore, kjer bodo podana navodila in urniki posameznih  
            srečanj, 

 
Poslovna srečanja se bodo odvijala v Hali A, na stojnici Regionalne gospodarske zbornice Brno. Stojnico 
bodo odprli ob 8:30, ko bodo razdelili podjetjem spisek njihovih sestankov, ki bo specificiran po času, po  
 



                                          
 
 
firmah (sogovornikih) in po lokaciji. Stojnica RGZB bo imela recepcijo, 4 informacijska mesta z računalniki, 
kjer se bo dalo pridobiti informacije in dogovarjati sestanke ter 26 miz s stoli za sestanke med podjetji. En 
sestanek naj bi trajal 30 minut. Podjetja ne bodo imela stalnih miz, ampak se bodo selila od sestanka do 
sestanka . V primeru pogovora s podjetjem, ko bi razstavljalo na sejmu, bo sestanek potekal na njihovem 
razstavnem prostoru. 
 
Organizacija individualnih razgovorov - matchmakinga je v pristojnosti regionalne zbornice. Cena za 
prijavo na individualne razgovore znaša 48 EUR za podjetje - do 2 udeleženca. Na osnovi prijave podjetje 
prejme predračun, ki ga plača s pomočjo kreditne kartice. Potem, ko podjetje opravi registracijo, lahko 
spremlja seznam ostalih prijavljenih udeležencev in določa s katerimi se želi srečati. Podrobnosti glede 
organizacije sestankov se nahajajo na  http://www.b2match.eu/ibf2012/?locale=en  
 
Podjetje se za individualne razgovore v Brnu prijavi preko elektronskega sistema:  
http://www.b2match.eu/ibf2012/participants/new?locale=en   

 
Storitve vključene v ceni 48 € vsebujejo: 
- vstopnice za ogled IBF in ENVIBRNO (do 2 osebi na podjetje) 
- organizacija srečanj med prijavljenimi sodelujočimi podjetji in podjetniki (tistimi, ki so razstavljavci in 
tistimi obiskovalci, ki se udeležujejo samo matchmakinga), 
- prostor za srečanja v okviru razstavne dvorane, 
- manjša osvežitev, 
- družabne prireditve: 25.4. after party za udeležence matchmakinga 
GZS in OZS bosta imeli skupaj stalno mizo na prostoru RGZB. 

 
Da bi bilo posamezno podjetje na razgovorih uspešno, je pomembno, da se čim prej prijavi v računalniški 
sistem, da samo aktivno tekoče spremlja spisek prijavljenih podjetij in izbira med zanimivimi sogovorniki. 
Na koncu bo še RGZ preučila vse spiske in predlagala dodatne sestanke.  

Podjetja naj poleg tega kaj nudijo, navedejo tudi kaj iščejo in s kakšnimi podjetji bi želela sodelovati 
 

9:30 – 12.00 Srečanja med podjetji. 
 
12:00 – 13:00 »delovno kosilo« (sendviči, pijača in kava) 
 
13:00 – 16:00 nadaljevanje srečanj med podjetji 
 
18:00 After Party za udeležence poslovnih razgovorov. Prisotno bo vodstvo regije, vodstvo mesta, 
vodstvo RGZBrno, vodstvo sejmišča in udeleženci MM, kjer bo možnost nadaljevanja druženja in 
navezovanja kontaktov 
 
21:00 – Povratek v hotel 
 
2. Sestanek z župani Južnomoravske regije - Predstavitev podjetij, katerih proizvodi so zanimivi za 
občine - (točen termin in kraj sestanka bosta določena naknadno)  
Predstavniki slovenskih podjetij bi županom in drugim predstavnikom lokalne samouprave predstavili 
svoje programe(Elan Inventa, Javna razsvetljava, Sava Tech…). Poleg tega pa lahko navedena podjetja 
predstavijo svojo ponudbo tudi razstavljavcem na vzporednih sejmih URBIS TECHNOLOGIE- komunalne 
storitve in tehnologije, ENVIBRNO-okoljska tehnika, URBIS INVEST- sejem investicijskih priložnosti v 
regijah, kjer bodo predstavniki mest in regij. 
 
3. Medzbornično sodelovanje: 12:00 - 13:00  Srečanje predstavnikov RGZB, GZS in OZS.  
Soorganizator je Regionalna gospodarska zbornica. Medsebojne predstavitve aktivnosti in pregled 
možnosti sodelovanja. 



                                          
 
 
4. Turizem: v prostorih hotela Bobycentrum: 
 
10:00h-13:00 Predstavitev turistične ponudbe Slovenije za strokovno javnost v organizaciji Relax turizma, 
ge Markete Šupice, o ponudbi v  »Julijskih Alpah« ( Bled, Bohinj, Kranjska gora, Logarska dolina, Soška 
dolina), Termah in Slovenski Istri, ki bi bila namenjena profesionalnim turističnim delavcem in tudi 
ostalim zainteresiranim udeležencem dogodka. Osrednji poudarek bo na aktivnem preživljanju prostega 
časa ( out- door), kot npr. kolesarstvo, pohodništvo, čolnarjenje… 
Relax vabi agente in subagente. Predvidena je udeležba cca 40 oseb. 
 
5. Predstavitev slovenskih vinarjev v prostorih hotela Boby center 
11:00 – 13:00  
Ciljna publika: 
- udeleženci turistične predstavitve-cca 40 oseb, 
- predstavniki regionalnega F&B sektorja (restavracije in hoteli) ter vinoteke- pomoč pri vabljenju nudi 
direktor Bobycentra g. Tomaž Koprol. 
 
 
Četrtek 26. april 2012   
 
Do odhoda avtobusa (predvidoma okoli 15.00 ure) v Ljubljano obisk sejma, udeležba na individualnih 
razgovorih , oziroma prosto. S pomočjo RGZ je možno organizirati tudi obiske v podjetjih s katerimi bodo 
potekali razgovori na sejmišču. 
 
Prihod v Ljubljano v večernih urah 


