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CEMP aktivnosti

1. 1.008 individualnih svetovanj

2. 19 izhodnih delegacij

3. 13 vhodnih delegacij

4. 4 obiskov globalnih sejmov

5. 10 mreženj

7. 2.315 slovenskih in cca. 1,700 tujih → več kot  4.000 udeležencev dogodkov 



AKTIVNOSTI CEMP-a
več kot 80 poslovnih dogodkov na leto:

vhodne in izhodne delegacije
mednarodne konference in posveti
izobraževanja
tematski poslovni zajtrki in kave z gosti
mreženja 
obiski mednarodnih sejmov
četrtek je dan za CEMP napovednik…

2.315 slovenskih udeležencev  1.700 tujih udeležencev

pretežno vodilnih kadrov izvoznih podjetij…



POVEZOVANJE PODJETIJ…



Sredina GZS mreženja so namenjena 
podjetjem, ki na ta način pridejo do 
koristnih informacij „1 na 1“ za uspešno 
poslovanje na mednarodnih trgih.

GZS MREŽENJA





POKROVITELJ DOGODKA:
 PROMOCIJA NA SPLETNI STRANI DOGODKA

 Logotip in povezave v vabilu na dogodek

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V E-VABILIH

 Logotip in povezave

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V OPOMNIKU IN E-ZAHVALI UDELEŽENCEM

 logotip

 PROMOCIJA NA DOGODKU

 logotip na platnu v dvorani

 Razdelitev promocijskih materialov udeležencem 

 Promocijski pano pred dvorano

 Promocijske aktivnosti pred dvorano (promo točka: 1 miza)

 Oglas ali reklamni spot na platnu v dvorani (do 60s)

 Zagotovljena miza na mreženju (možnost B2B sestankov z udeleženci)

Dodatna možnost 
sodelovanja:

1x članek v E-novicah 
o podjetju



SEMINARJI, POSLOVNA SREČANJA

 Izmenjava informacij, vzpostavljanje novih stikov, 
povezovanje in obveščanje – to so koristi za podjetja, 
ki se udeležijo naših seminarjev o tujih trgih.

Pri tem je pomembno tudi povezovanje med 
slovenskimi podjetji. Zato zainteresiranim nudimo 
možnost predstavitve podjetja, ki se odloči za 
pokroviteljstvo takega dogodka. Pri tem omogočamo 
primerno izpostavitev.



POKROVITELJ DOGODKA:
 PROMOCIJA NA SPLETNI STRANI DOGODKA

 Logotip in povezave v vabilu na dogodek

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V E-VABILIH

 Logotip in povezave

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V OPOMNIKU IN E-ZAHVALI UDELEŽENCEM

 logotip

 PROMOCIJA NA DOGODKU

 logotip na platnu v dvorani

 Razdelitev promocijskih materialov udeležencem 

 Promocijski pano pred dvorano

 Promocijske aktivnosti pred dvorano (promo točka: 1 miza)

 Oglas ali reklamni spot na platnu v dvorani (do 60s)

 5 minutna predstavitev podjetja v okviru programa



GOSPODARSKE DELEGACIJE V 
SLOVENIJO

Poslovne vhodne delegacije so pomemben 
del aktivnosti CEMP-a. 

Mednje sodijo tudi številne ad hoc 
delegacije visokih gostov.



POKROVITELJ DOGODKA:
 PROMOCIJA NA SPLETNI STRANI DOGODKA

 Logotip in povezave v vabilu na dogodek

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V E-VABILIH

 Logotip in povezave

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V OPOMNIKU IN E-ZAHVALI UDELEŽENCEM

 logotip

 PROMOCIJA NA DOGODKU

 logotip na platnu v dvorani

 Razdelitev promocijskih materialov udeležencem 

 Promocijski pano pred dvorano

 Promocijske aktivnosti pred dvorano (promo točka: 1 miza)

 Oglas ali reklamni spot na platnu v dvorani (do 60s)

 Zagotovljena miza na mreženju (možnost B2B sestankov z udeleženci)



Poslovne in običajno panožno usmerjene 
izhodne delegacije so pomemben del 
aktivnosti CEMP-a. 

GOSPODARSKE DELEGACIJE V 
TUJINO



POKROVITELJ DOGODKA:
 PROMOCIJA NA SPLETNI STRANI DOGODKA

 Logotip in povezave v vabilu na dogodek

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V E-VABILIH

 Logotip in povezave

 Kratek opis ponudbe (do 300 znakov s presledki)

 PROMOCIJA V OPOMNIKU IN E-ZAHVALI UDELEŽENCEM

 logotip

 PROMOCIJA NA DOGODKU

 Možnost udeležbe 1 predstavnika podjetja na GDT (brez kotizacije)

 Razdelitev promocijskih materialov udeležencem 



RAZSTAVNI PROSTOR

Prostor za pingvin

Prostor za mizo in razstavni material

Dvorana A – prostor dogodka
Preddverje dvorane



OBJAVA SPONZORJA 
NA SPLETU www.gzs.si/cemp

http://www.gzs.si/cemp


OBJAVA SPONZORJA 

DRUGI PROMOCIJSKI MATERIALI:
- Letaki
- Program
- Vabilo… 

OBJAVA V DVORANI NA PLATNU:
- Med dogodkom
- Možnost video predstavitve 



Napovednik dogodkov, 
vezanih na tuje trge, doseže 
vsak četrtek 16.000 
naslovov. 

četrtkov CEMP NAPOVEDNIK

1.
Priložnost za vaš namig 
slovenskim podjetjem, ki ga 
oblikujete v atraktivno 
sporočilo / vabilo, je tukaj:



Napovednik dogodkov, 
vezanih na tuje trge, doseže 
vsak četrtek 16.000 
naslovov. 

četrtkov CEMP NAPOVEDNIK

2.
Priložnost za objavo vašega 
dogodka, vezanega na 
mednarodno poslovanje, je 
tukaj:



LE KORAK STRAN DO NOVIH 
STRANK…

Stopite korak naprej… 

Sodelujte s Centrom za mednarodno poslovanje 
pri GZS…

VEČ INFORMACIJ:
www.gzs.si/cemp

Vanja Bele
Center za mednarodno 
poslovanje, GZS
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
T: 01/ 5898 113 
E: vanja.bele@gzs.si

http://www.gzs.si/cemp
mailto:anja.ilic@gzs.si

