V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška, v
sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu vabi na udeležitev 11. poslovne konference v
sklopu Slovenska podjetnost kroži prek meja: » Preko izzivov do uspeha «.

Vabilo na dogodek: 11. poslovna konferenca v sklopu Slovenska
podjetnost kroži prek meja.

» Preko izzivov do uspeha «
Predstavitev dogodka
Vabljeni, da se udeležite poslovne konference v okviru projekta Connect SME Plus (Interreg SlovenijaAvstrija 2014-2020), ki jo Slovenska gospodarska zveza v Celovcu organizira skupaj z Uradom republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slovenska gospodarska zveza (SGZ) je postala v 30 letih
svojega delovanja učinkovit čezmejni posrednik, ki gradi mostove med narodi in skrbi za dolgoročne in
trajnostne odnose.
Prireditev bo v slovenskem in v nemškem jeziku s simultanim tolmačenjem.
Vzporedno s programom poslovne konference bodo potekala v naprej dogovorjena B2B srečanja.
 blok pogovorov: 11:30 -12:30
 blok pogovorov: 13:20 – 14:20
*V kolikor bi bili zainteresirani za udeležitev na B2B srečanjih, nam ob prijavi to sporočite.
Namen ogleda:
Sodelovanje na poslovni konferenci je odlična priložnost, da se z izzivi soočimo skupaj in smo pri tem še
uspešnejši. Vsebina konference je zanimiva s kompetentnimi sogovorniki.
Kdaj?
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v sredo, 22. maja 2019 od 9.00 do 15.00 ure.
Odhod kombija iz izhodiščnih točk v regiji:
8:00
8:15

Ravne na Koroškem (glavna avtobusna postaja)
Dravograd (glavna avtobusna postaja)

Program poslovne konference:
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30

Sprejem in registracija
Pozdravne besede
Slovenska podjetnost kroži prek meja (predstavitev)
Mala in srednje velika podjetja: kako lahko povezovanje spodbuja rast?

11:30 – 11:50
11:50 – 12:40
12:40 – 13:20
13:20 – 13:35
13:35 – 13:50
13:50 – 14:50
14:50 – 15:00

Coffee break
Milenijci o izzivih in priložnostih v regiji (okrogla miza)
Kosilo
Investiraj na Koroško
Priložnosti v Sloveniji
Kako biti čezmejno uspešen? (okrogla miza)
Zaključne misli

*več podrobnosti o govornikih po posameznih temah je priloženo v prilogi.
Odhod kombija iz Campus Ad Fontes, Bahnstrasse 55, 9141 Dobrla vas, Avstrija ob 15:00 uri:
15.45
16:00

Dravograd (glavna avtobusna postaja)
Ravne na Koroškem (glavna avtobusna postaja)

PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti: danijela.uran@rra-koroska.si ter na telefon SPOT svetovanje
Koroška 064 263 784 ali 064 277 968, najkasneje do ponedeljka, 13.05.2019, do 12. ure. Prosimo, da ob
prijavi sporočite ali se boste udeležili B2B srečanj.
Število prijav je omejeno do zasedbe mest v kombiju. Ob prijavi sporočite tudi kraj vstopa na kombi
(glavna avtobusna postaja Dravograd ali Ravne na Koroškem) in če se boste udeležili B2B srečanj.

Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka - SPOT svetovanje Koroška

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti
iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«

