
      

 

 

    

  

Nemški forum 

INDIVIDUALNI POSLOVNI POSVET 

v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo za Koroško 

16.11.2017, Dravograd – DVOREC BUKOVJE 

 

 

 
 

Kako se pripraviti na širitev dejavnosti na nemški trg? 

Kako in kje poiskati nemške poslovne partnerje? 

Nastop na sejmu odpira številna vrata – zakaj? 

Kakšne so davčne obveznosti pri opravljanju storitev v Nemčiji? 

Na ta in številna druga vprašanja bomo odgovarjali v sklopu individualnih sestankov s predstavniki Slovensko-

nemške gospodarske zbornice. Vaši sogovorniki bodo: 

- Simon Pöpperl  

Informacije o vstopu na nemški trg, analizah trga, strategijah vstopa ter iskanju in izbiri poslovnih partnerjev (angleški ali 

nemški jezik). 

- Urh Vamberger  

Informacije o vstopu na nemški trg, iskanju prodajnih zastopnikov in drugih poslovnih partnerjev. 

- Danijel Gostenčnik  

Nastop na nemških sejmih, na katerih nemških sejmih razstavljati, kako in kje pridobiti sredstva, prednosti razstavljanja v 

nacionalnem paviljonu, kateri sejem je primeren za vaše podjetje. 

Vzporedno bo v dveh terminih potekala tudi delavnica (termine najdete v tabeli na tej povezavi):  

- Katja Stadler in Miran Mihelič 

Intenzivna delavnica Opravljanje gradbenih in monterskih storitev v Nemčiji: davčni in pravni vidiki (na kaj morajo biti 

podjetja iz gradbene in montažne industrije pri tem pozorna).  

 

Kako se prijavim na individualni poslovni posvet ali na delavnico?  
Vsak individualni termin bo potekal 20 minut. Za individualni sestanek s predstavnikom Slovensko-nemške 
gospodarske zbornice si na spodnji povezavi (goo.gl/8pVvTi) izberite prosti termin in na naslov 
polona.polc@ahkslo.si pošljite prijavnico s svojo izbiro termina. Počakajte na potrditev izbranega termina in 
preverite ali je vaš želeni termin v razpredelnici zaseden (obarvan rdeče). Lahko se prijavite na več terminov, pri 
izbiri pa bodite pozorni na to, da se vaši želeni termini ne prekrivajo. Za prijavo na delavnico ustrezno označite v 
prijavnici.  
Kdaj: četrtek, 16.11.2017, od 9:00 do 14:00 

Kje: Dvorec Bukovje, Bukovje 13, 2370 Dravograd 

Več informacij in prijave: Polona Polc, polona.polc@ahkslo.si / 01 252 88 70 

Rezervirajte svoje termine že danes! 

Individualni poslovni posvet je brezplačen dogodek.  Sodelovanje na dogodku je možno samo s predhodno prijavo. Prijave 

sprejemamo do 15.11.2017. 

 

 

Poznavanje trga, kamor želimo širiti poslovno dejavnost, je nujno. Nemški trg je drugačen od slovenskega, zato se je na  
širitev dejavnosti dobro ustrezno pripraviti. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qLT34C-BZPduzdpc4-YWnXTugNWPpCfGwX52AtUWYU4/edit#gid=0
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