
 

                                                                                        
  

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«  vas SPOT Svetovanje Koroška vabi 
na udeležitev dogodka odpiranje poslovnih priložnosti v okviru dogodka Mednarodni industrijski 
sejem v Celju, 05.04.2022

Vabilo na dogodek: 

 
ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI V OKVIRU DOGODKA 

MEDNARODNI INDUSTRIJSKI SEJEM V CELJU 
 
 
Predstavitev dogodka: SPOT Svetovanje Koroška v sodelovanju z Območno podjetniško obrtno zbornico 
Ravne na Koroškem organizira brezplačno udeležitev na dogodku odpiranja poslovnih priložnosti v 
okviru dogodka: Mednarodni industrijski sejem v Celju. Mednarodni industrijski sejem v Celju je s hitro 
rastjo razstavljavcev in obiskovalcev v zadnjih nekaj letih postal prepričljivo največji in najpomembnejši 
sejem s področij strojegradnje in orodjarstva, varjenja in rezanja v JV Evropi. 
 
Namen dogodka: Ta sejem je namenjen vsem, ki delujete v teh panogah, predstavlja več kot izjemno 
priložnost za najhitrejše in najcenejše pridobivanje kupcev iz celotne JV Evrope, za predstavitev novosti, 
za srečanje z obstoječimi kupci in za primerjavo z vašimi konkurenti.  
 
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. 
 
Dogodek je namenjen predvsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja strojegradnje in 
orodjarstva, varjenja in rezanja. 
 
 
Kdaj?    v torek, 05.04.2022 od 10.00 do 14.00 ure 
 
Kraj:      Mala kongresna dvorana, Dečkova cesta 1, 3000 Celje 
 
 
Odhod minibusa iz izhodiščnih točk v regiji  
 

07:45 Radlje ob Dravi (avtobusna postaja - Bajta) 

08:00 Dravograd (glavna avtobusna postaja) 

08:15 Ravne na Koroškem (avtobusna postaja) 

08:30 Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja) 

 
 



 

                                                                                        
  

Program dogodka 
 

 

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 ponedeljka, 04.04.2022 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 na avtobus. 

Pozor!!! Da si podjetnik zagotovi udeležbo in brezplačen vstop na sejem, se mora tudi predhodno 
elektronsko prijaviti: https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacni-dogodek-predstavitev-
spodbud-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-39941. Po potrditvi prijave vam bo koda za 
brezplačni poslovni kupon posredovana na vaš e-naslov. Poslovni kupon/vstopnico si boste lahko 
natisnili in z njo neposredno vstopili na sejem. 

Dogodek je za udeležence brezplačen. 

Vljudno vabljeni! 

SPOT Svetovanje KOROŠKA  

Organizator dogodka - SPOT Svetovanje Koroška  
Izvajalec dogodka: OOZ Ravne na Koroškem 

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.« 

 

Torek, 05.04.2022 

09:30 – 10:00 Prihod in registracija udeležencev 

10:00 – 11.30 Otvoritev sejma MIS 

11:30 – 12:30 Obhod po sejmišču 

12:30 – 13:00 Registracija udeležencev 

13:00 – 13:15 Uvodni nagovor Gregor Umek, MGRT 

13:15 – 13:45 Predstavitev aktualnih in prihajajočih ukrepov v okviru  
Načrta za okrevanje in odpornost 
- Ukrepi v okviru Enotne točke za krožno gospodarstvo - Prehod v trajnostne in krožne poslovne 

modele za MSP in zagonska podjetja 

- Podpora razvojno-inovacijskim projektom - RRI TRL 6-8 in Demo-pilotni projekti 

- Podpora projektom na področju investicij  

Predstavlja: Irena Meterc, SPIRIT Slovenija 

13:45 – 14:00 Predstavitev dobre prakse podjetja AUDAX, d.o.o. 
Predstavlja: Peter Kobal, direktor 

14:00 Diskusija in vrnitev na izhodna avtobusna postajališča udeležencev 

https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacni-dogodek-predstavitev-spodbud-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-39941
https://www.podjetniski-portal.si/dogodki/brezplacni-dogodek-predstavitev-spodbud-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-39941


 

                                                                                        
  

PRIJAVNICA NA 

 Odpiranje poslovnih priložnosti v okviru dogodka 
Mednarodni industrijski sejem v Celju, 

ki se bo odvijal v torek, 5. aprila 2022 
 
 
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) 

 

 

Podpis udeleženca: __________________________________________________________________ 


