V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022« vas SPOT Svetovanje Koroška vabi
na udeležitev dogodka odpiranje poslovnih priložnosti, ki se bo odvijal v okviru Mednarodnega

poslovnega srečanja »Connect2Slovenia« na 53. MOS Celjskem sejmu.

Vabilo na dogodek:
Odpiranje poslovnih priložnosti v okviru mednarodnega
poslovnega srečanja » Connect2Slovenia « na 53. MOS
Celjskem sejmu
Predstavitev dogodka: SPOT Svetovanje Koroška v sodelovanju z Območno podjetniško obrtno zbornico
Slovenj Gradec organizira brezplačno udeležitev na dogodku odpiranja poslovnih priložnosti v okviru
dogodka: Mednarodno poslovno srečanje »Connect2Slovenia«.
Dogodek je namenjen predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki si želijo poslovnega
sodelovanja s področja:
-

avtomobilska industrija
kovinska industrija
lesno predelovalna industrija
trajnostno gradbeništvo
digitalne in informacijske rešitve za
lažje poslovanje
IKT

-

-

rešitve/tehnologije v industriji 4.0
(pametni stroji, roboti, pametna
logistika, kibernetska varnost,…)
obnovljiva energija
elektrika in elektronika
mobilnost, transport in logistika
trgovina.

Namen dogodka: Dogodek je priložnost za podjetja, ki iščejo nove poslovne partnerje, kupce in
dobavitelje ter nove nabavne vire. Dogodek nudi mreženje, izmenjavo dobrih praks, razvijanje idej o
novih projektih in navezovanje stikov za izvedbo le teh ter navezovanje novih poslovnih kontaktov
neposredno s slovenskimi in tujimi podjetji.
Kdaj? v četrtek, 16.9.2021 od 10.00 uri do 17.00 ure
Kraj:

MOS Celjski sejem (Modra dvorana), Dečkova cesta 1, 3000 Celje

Za
B2B
sestanke je obvezna predhodna prijava
https://connect2slovenia.b2match.io/.

do 6.9.2021 na spletni strani:

S prijavo na dogodek lahko izbirate med prijavljenimi podjetij s katerimi želite opraviti individualne
B2B

sestanke,

povpraševanja

in

ponudbe

tujih

podjetij

lahko

preverite

na https://connect2slovenia.b2match.io/participants
Udeležba je mogoča ob predhodnem izpolnjevanju PCT pogojev.

Odhod minibusa iz izhodiščnih točk v regiji
07:45
08:00
08:15
08:30

Radlje ob Dravi (avtobusna postaja - Bajta)
Dravograd (glavna avtobusna postaja)
Ravne na Koroškem (avtobusna postaja)
Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja)

Program dogodka
Četrtek, 16.9.2021
09:30 – 10:00
Prihod in registracija udeležencev
10:00 – 16:00
B2B poslovni sestanki s predhodno dogovorjenimi udeleženci na dogodku
»Connect2Slovenia«. V tem času bo možen tudi ogled sejma v kolikor boste med
posameznimi B2B sestanki imeli čas.
16:00
Odhod na kosilo v gostišče v okolici ter diskusija udeležencev
17:00
Vrnitev na izhodna avtobusna postajališča udeležencev

PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti: spot.koroska@gmail.com ter na telefon SPOT svetovanje Koroška
064 263 784 ali 064 277 968, najkasneje do četrtka, 5.9.2021, do 12. ure. V primeru dodatnih informacij
nas lahko pokličete na predhodno zapisani telefonski številki. Število prijav je omejeno do zasedbe mest
na minibusu. Ob prijavi sporočite tudi kraj vstopa (mesni ali vegi) na avtobus in vrsto menija (mesni ali
vegi).
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!
SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka - SPOT svetovanje Koroška
Izvajalec dogodka: OOZ Slovenj Gradec
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.«

PRIJAVNICA NA

Odpiranje poslovnih priložnosti v okviru mednarodnega poslovnega
srečanja » Connect2Slovenia « na 53. MOS Celjskem sejmu
ki se bo odvijal v četrtek, 16. septembra 2021

PODJETJE (firma):

_____________________________________________________________

Poslovni naslov podjetja:

Matična št.:

______________________________________________________

_____________________________________________________________

Starost podjetja (označiti)
- Podjetje je starejše od 5 let
- Podjetje je mlajše od 5 let
- Drugo (pojasniti)

Ime in priimek udeleženca: __________________________________________________________

GSM: ____________________________________________________________________________

E-pošta: __________________________________________________________________________
Kraj vstopa na avtobus (označiti):
- Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja)
- Ravne na Koroškem (glavna avtobusna postaja)
- Dravograd (glavna avtobusna postaja)
- Radlje ob Dravi (parkirišče pri Bajti)
Meni (označiti):
- mesni
- vegetarijanski

Podpis udeleženca: __________________________________________________________________

