Ljubljana, 22.8.2018

Gospodarska delegacija na Tirolsko
Lokacija: Avstrija, Innsbruck
Veleposlaništvo RS na Dunaju v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Tirolske, Slovensko gospodarsko
zvezo, Advantage Austria Ljubljana, SPIRIT Slovenija, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško
zbornico Slovenije, Slovensko turistično organizacijo na Dunaju in Lesarskim grozdom obvešča, da 15. in 16.
oktobra 2018 načrtuje obisk slovenske gospodarske delegacije v Innsbrucku na Tirolskem.
Zvezna dežela Tirolska je zelo atraktivna poslovna lokacija z močno industrijsko bazo, kjer vrsta podjetij
nastopa kot globalni vodja. Les in steklo sta med najbolj izpostavljenimi proizvodnimi elementi. Obenem je
Tirolska prva turistična destinacija Avstrije s tretjino vseh nočitev. Obisk bo priložnost za oblikovanje in
krepitev neposrednih poslovnih vezi s tirolskimi podjetji.
Vabimo zainteresirana podjetja, da se nam pridružijo in predhodno nakažejo, s katerimi potencialnimi
tirolskimi podjetji bi se želeli srečati. S tirolskimi partnerji bomo skušali zagotoviti usmerjena B2B srečanja,
pri čemer bomo posebno pozornost namenili lesu in trajnostni gradnji, pa tudi turizmu, steklarstvu in
živilski panogi ter morebitnim drugim interesnim področjem.

Predviden PROGRAM obiska:
Ponedeljek 15. oktober 2018
14.30-20.00

Prevoz v Innsbruck. Odhod izpred GZS/OZS (možnost parkiranja) z možnostjo vključitve tudi
pri Beljaku. Nastanitev v hotelu.

20.30-22.00

Networking sprejem sodelujočih slovenskih in tirolskih podjetij v sodelovanju s STO

Torek 16. oktober 2018
8.00-10.00

Skupen ogled izbranega tirolskega podjetja

10.30-11:15

Uvodni pozdrav in predstavitev na Gospodarski zbornici Tirolske

11:15-13:30 Ločen program dogovorjenih targetiranih B2B:
•

Lesarski grozd: srečanje s predstavniki tirolskega lesnega grozda (proHolz) in Združenja za
les; moderacija B2B s strani nosilcev obeh grozdov
• Steklarstvo: predstavitev/srečanje s predstavniki vzorčnega steklarskega podjetja, druga
B2B srečanja
• Turizem: srečanje predstavnikov turizma Tirolske in Slovenije (moderator: STO Dunaj)
• Živilska industrija: predstavitev/srečanje s predstavniki trgovinske verige MPreis, Wedl
• Druga podjetja: glede na izražen in dogovorjen interes izvedba B2B srečanj

14.00-15.30

Skupno kosilo

16.00-18.00 Skupen ogled 2. izbranega tirolskega podjetja (ali gradnje predora Brenner)
18.00 -23.30 Povratek proti Ljubljani. Prihod v nočnih urah

Natančnejši program obiska delegacije bo na razpolago naknadno in bo prilagojen prijavljenim slovenskim
podjetjem ter avstrijskim partnerjem.
B2B razgovori bodo potekali v angleškem ali po dogovoru v nemškem jeziku.
Prijave: Slovenska podjetja vabimo, da izkažejo interes za sodelovanje v delegaciji z izpolnjeno elektronsko
prijavnico v angleškem jeziku do petka 14. septembra 2018. Kotizacije ni.
Prosimo vas, da natančno izpolnite rubriko "Key information on the company business activities" in v rubriki
»Additional Information« izpostavite želena ciljna področja ter tirolska podjetja, s katerimi bi se želeli srečati.
Stroške hotelske namestitve (informacija o hotelskih možnostih bo dodatno objavljena) krijejo udeleženci
sami. Skupni prevoz bo urejen s strani organizatorjev.
Dodatne informacije:
•
•
•
•
•

Veleposlaništvo na Dunaju; Kontaktna oseba: Dušan Pšeničnik, tel. +43 1 319 11 60 22, e-naslov:
dusan.psenicnik@gov.si
SPIRIT Slovenija; Kontaktna oseba: Daša Avsec, tel. +386 1 589 1895, e-naslov:
dasa.avsec@spiritslovenia.si
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu; Kontaktna oseba: Andrej Hren, tel. +43 (0) 463 508 802, enaslov: andrej.hren@sgz.at
Gospodarska zbornica Slovenije; Kontaktna oseba: Ines Čigoja, tel. +386 1 589 8164, e-naslov:
ines.cigoja@gzs.si
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije; Kontaktna oseba: Edina Zejnić, tel. +386 1 583 0586, enaslov: edina.zejnic@ozs.si

