
 

        
       

 

Ljubljana, 13. 8. 2021 

VABILO 

Vabimo vas na mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia", ki bo potekalo 

v četrtek, 16. 9. 2021, s pričetkom ob 10.00 uri, 

v Modri dvorani, poslovne stavbe celjskega sejmišča. 

Dogodek je namenjen malim in srednje velikim podjetjem ter start up podjetjem, ki proizvajajo izdelke in 

nudijo storitve ter inovativne rešitve na področju:  

 

• avtomobilske industrije,  

• kovinsko predelovalne industrije,  

• lesno predelovalne industrije,  

• trajnostne gradnje,  

• elektrike in elektronike,  

• plastike in kompozitov,  

• obnovljivih virov energije,  

 

• rešitev v industriji 4.0 / tehnologije 

(pametni stroji, roboti, pametna 

logistika, kibernetska varnost, itd.), 

• raziskovanja, razvoja in prenosa 

tehnologij,  

• transporta in logistike,  

• trgovine.  

 

Dogodek je odlična 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 podjetij.  
 

Število mest je omejeno. Dogodka se bo lahko udeležilo 100 podjetij omenjenih področij, ki imajo lastne 

proizvode in inovativne rešitve. V primeru večjega interesa za udeležbo bodo podjetja izbrana na podlagi 

naslednjih kriterijev (upoštevani bodo podatki za leto 2020): število zaposlenih, delež izvoza v prihodkih in 

višina prihodkov od prodaje.  

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je obvezna predhodna prijava do 6. 9. 2021, na spletni strani 

dogodka https://connect2slovenia.b2match.io/. 

Udeležba je mogoča ob predhodnem izpolnjevanju PCT pogojev. 

Vljudno vabljeni! 

 

Priloga: 

- Program

https://connect2slovenia.b2match.io/


 

        

 

Program 

Četrtek, 16. 9. 2021 

  9.30-10.00 Registracija udeležencev 

 

10.00-10.20 Uvodni pozdrav 

- g. Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

- g. Wilhelm Nest, direktor ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 

- g. Kristóf Szabó, direktor Agencije za spodbujanje izvoza Madžarske 

 

Otvoritev dogodka 

- g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (v potrditvi) 

 

10.20-11.30 Panel: V družbi uspešnih 

Spodbujanje internacionalizacije podjetij & investicijske priložnosti v Sloveniji 
g. Gorazd Orešek, SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 
Izzivi in priložnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v času COVID-19 krize ter 
njihovo mednarodno dejavnost & nasveti za vstop na avstrijski trg 
Ga. Vesna Hodnik Nikolič, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu  

 
Celovite razvojne rešitve za avtomobilsko in drugo industrijo 
g. Iztok Novak, Polycom Škofja Loka, d. o. o. 
 
Nove smernice pri spodbujanju zunanje trgovine  

Predstavnik, Agencija za spodbujanje izvoza Madžarske 

 

11.30-12.30 Kosilo (samopostrežni hladno-topli bife) in mreženje 

 

12.30-15.30 Individualni sestanki med podjetniki po predhodnem razporedu (B2B sestanki) 

 

15.30-18.00 Ogled 53. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti 

 

*Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, simultano prevajanje bo zagotovljeno. 

 
Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim korona virusom bo vstop na dogodek dovoljen le 

osebam, ki izpolnjujejo pogoje PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), kar posameznik izkaže z ustreznim 

potrdilom.  

 

https://www.spiritslovenia.si/
https://www.sgz.at/home/sl
https://www.polycom.si/
https://hepa.hu/en

