
AMCHAM POSLOVNO

RAZVOJNA DELEGACIJA 2018

" The Big Apple Consumer Insight " 

Kaj lahko 
pričakujete?

I NY

Odkrijte prihodnost hrane in navade kupcev. To povežite z 
naprednimi tehnologijami, vodilnimi svetovnimi korporacijami in 

univerzami. Dobite...  
The Big Apple Consumer Insight -  

AmCham poslovno razvojno delegacijo 2018. 

Priložnost, da okusite in občutite utrip mesta in stopite v korak s 
tehnologijami, ki spreminjajo industrije in prinašajo rezultate. 

Obenem pa spoznate kulturo in poslovne običaje v ZDA z obiskom 
najbolj 'multikulti' mesta na svetu.  

OD 26. JUNIJA

do 2. JULIJA

Katero mesto lahko ponudi podroben vpogled 
v spremembe navad vaših kupcev? 

USA 

7 DNI ZA NABIRANJE INOVATIVNIH IDEJ
IN ODPIRANJE AMERIŠKEGA TRGA 

• Eno najpomembnejših trgovskih središč.
• Eno največjih urbanih območij na svetu.
• 'The Big Apple'.
• 'Mesto, ki nikoli ne spi'.
• Mesto, ki 'govori' 170 jezikov.
• Mesto, ki vsako poletje gosti 'Summer

Fancy Food Show'  - največji sejem
prehrambne industrije v Severni Ameriki.

• Obisk inovativnih podjetij, ki vplivajo na
spremenjene poslovne modele.

• Obisk razvijalcev v industriji.
• Obisk centrov razvoja in inovacij –

ameriških top univerz.

• Obisk sejma 'Summer Fancy Food
Show 2018'  in dodaten program ob
obisku, B2B srečanja, seznam
razstavljavcev, ...



PRIDRUŽITE SE

• Organizacija poti,
• organizacija obiskov podjetij in univerz,
• organizacija obiska sejma 'Summer Fancy

Food Show 2018' in dogodkov v okviru sejma,
• organizacija srečanj s slovensko poslovno

skupnostjo.

AMCHAM PAKET 

PRIDRUŽITE SE 

Prosimo, da vaš preliminarni interes sporočite 
najkasneje do 7. marca 2018 na naslov: 
vida.dolenc@amcham.si. Dodatne informacije 
na 040 460 330. 

*Število mest je omejeno. Velja načelo 'first-come,
first- served'.

*Udeleženec krije letalsko karto, notranje prevoze in 
hotel ter kotizacijo (strošek organizacije, vodenje in 
organizacijo srečanj). Logistični paket in okvirni 
program bomo sestavili na podlagi vašega interesa 
predvidoma do sredine marca 2018. Takrat boste 
udeležbo tudi dokončno potrdili.




