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Preliminarni program poslovnega dogodka  

PREDSTAVITEV KITAJSKIH PODJETIJ IZ ŠANGHAJA v SLOVENIJI  

The 8th Shanghai Fair 2019 

 

Datum: Četrtek 29. avgust (15.00 - 18.30) ter petek 30 avgust 2019 (09.30 – 17.00) 

Kje: Gospodarsko razstavišče v Ljubljani  

Naslov: Dunajska cesta 18, Ljubljana 

 

Četrtek 29. avgust 2019 (15.00 . 18.30)  

15:00-15:30  Svečana otvoritev  

Skupinsko slikanje 

15:30-16:00    VIP obisk paviljona  

16:00-16:45    Seminar: Možnosti sodelovanja na področju znanosti in  

               tehnologij 

Sodelujoči:  

TECES, raziskovalni in razvojni tehnološki center za električne stroje 

Združenje za informatiko in telekomunikacije na GZS ter slovenska 

podjetja (TBC) 

Zbornica elektronske in elektroindustrije na GZS ter slovenska 

podjetja (TBC) 

Šanghajski center za izmenjavo znanosti in tehnologije 

Šanghajsko združenje IKT industrije ter kitajska podjetja  

Šanghajsko združenje za elektroniko na področju transporta 

šanghajsko združenje na področju električnih strojev 

Povezana podjetja iz Šanghaja na področju steklarske industrije 

(Shanghai Sicea International Co, Ltd idr.) 

 

16:45-17:00    Srečelov - Žrebanje nagrad  

 

17:15-17:45    B2B poslovna srečanja (1) 

Sodelujoči:  

                  TECES, raziskovalni in razvojni tehnološki center za električne stroje             

                  in slovenska podjetja 

                  Združenje industrije na področju optoelektronike iz Pudonga 

                  Šanghajsko združenje podjetij iz področja LED inženiringa in            
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                  tehnologij 

  

18:30         zaključek prvega dne sejma 

 

Petek 30. avgust 2019 (09.30 - 17.00)  

09:30-10:15   Seminar: Kako poslovati s Slovenijo?   

              Pozitivne izkušnje lokalnih podjetij 

              Promocija slovenskih izvoznikov 

 

10:30-11:00    B2B poslovna srečanja (2) – področje kemijske industrije 

Sodelujoči:     Združenje kemijska industrije na GZS ter slovenska podjetja (TBC) 

Šanghajsko združenje kemijske industrije ter kitajska podjetja  

 

11:10-11:30     Kitajski umetniški nastop  

11:40-12:10     Degustacija kitajske hrane 

13:30-14:00     Promocija kitajskih izdelkov 

 

14:00-14:30  B2B poslovna srečanja (3) – področje logistike in transporta 

    Sodelujoči:     Združenje za promet pri GZS in slovenska podjetja (TBC) 

                    Kitajska podjetja 

 

14:45-15:00   Srečelov - Žrebanje nagrad 

 

16:30-17:00 B2B poslovna srečanja (4) – področje avtomobilske industrije, 

jekla in izdelkov iz jekla ter neželeznih kovin  

Sodelujoči:      

               Slovenski avtomobilski grozd GIZ – ACS in slovenska podjetja (TBC) 

Šanghajsko združenje za trgovino za avtomobilskimi deli in opremo  

Šanghajsko združenje za trgovino z jeklom in izdelki iz jekla 

Šanghajsko združenje za neželezne kovine  

 

Svečani zaključek poslovnega dogodka  

Skupinsko slikanje vseh udeležencev 


