
 

SREDINA GZS MREŽENJA 

na Gospodarski zbornici Slovenije 
sreda, 17. oktober 2018 

 
 

01 MICHAL KOHOUTEK 

ČEŠKA, POLJSKA, SLOVAŠKA 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

Michal Kohoutek, samostojni svetovalec 

Kompetence in storitve, ki jih 
podjetje/kontakt nudi: 

Pomoč podjetjem pri razširjanju njihove prodaje v srednji in 
vzhodni Evropi (CZ, SK, PL, AT) ter severo-zahodni EU (DE, NL, 
CH, BE). 

- Pregled trga (pravno okolje, konkurenčne milje, baza 
strank) 

- Podpora pri prodaji (dobivanje povpraševanj in ciljnih 
cen, asistiranje pri oblikovanju ponudb) 

- Sklepanje poslov (pomoč s pogajanji ter predlaganje 
pogodb, nadaljnji stik) 

Primeri uspešnih projektov vključujejo sodelovanja s 
proizvajalci: 

- Industrijskih peči 

- Industrijskih cev in gumijastih tesnil 

- Termalnega papirja 

- Bombažnih tkanin 

 

Jezik komuniciranja: angleški, slovenski, italijanski, češki 

 
 
 

 
 

 

02 SAMMAT GROUP 

                                                                                                           IRAN 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

Matej Novak 

Kompetence in storitve, ki jih 
podjetje/kontakt nudi: 

VSTOP NA IRANSKI TRG 

*natančnejše informacije o kompetencah ter storitvah podjetja 
bodo dodane naknadno 



 

03 VELEPOSLANIŠTVO BRAZILIJE 

BRAZILIJA 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

Jean Ebling 

Technical Assistant at the Trade Sector, Embassy of Brazil 

Kompetence in storitve, ki 
jih podjetje/kontakt nudi: 

Bilateral economic relations between Brazil and Slovenia 

Jezik komuniciranja Angleški, slovenski 

 
 
 

 

04 EMBASSY OF ROMANIA IN SLOVENIA 

ROMUNIJA 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

Marius Cristian Cristea 

Head Of Trade Office / Economic Counsellor 

Kompetence in storitve, ki jih 
podjetje/kontakt nudi: 

Bilateral economic relations between Romania and Slovenia 

Jezik komuniciranja: angleški, italijanski 

 
 
 

05 
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., 

Ljubljana 

RAZNO 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

Leon Lebar 

Direktor Oddelka za zavarovanje kreditov in investicij 

Kompetence in storitve, ki 
jih podjetje/kontakt nudi: 

- Zavarovanje izvoznih kreditov in investicij 
- Zavarovanje terjatev na nemarketabilnih trgih 
- Izvozno financiranje 

Področje specializacije Podjetje zavaruje posle do dolžnikov iz držav, ki niso 

članice EU ali OECD. 

06 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

                                                                                                           EVROPA 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

PETRA ARZENŠEK, svetovalka 



 

 

 

 

07 
KVAN SVETOVANJE d.o.o. 

RUSIJA 

Udeleženec in funkcija v 
podjetju 

SVYATOSLAV BIRYULIN 

Kompetence in storitve, ki 
jih podjetje/kontakt nudi: 

Poslovno svetovanje, marketing 
Pomoč pri razvoju na ruskem trgu 

 
Področje specializacije 

KVAN Svetovanje je svetovalno podjetje, specializirano za 

strateško svetovanje in tržne raziskave. Podjetjem 

svetujemo pri iskanju novihin perspektivnih tržnih niš, pri 

lansiranju novih uspešnih izdelkov, pri vstopu na trge 

drugih držav. Delamo v Zahodni in Vzhodni Evropi in 

državah nekdanje Sovjetske Zveze. 

Poleg tega zastopamo interese evropskih podjetij v Rusiji, 

Ukrajini, Belorusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu in drugih 

nekdanjih sovjetskih državah. 

Direktor in osnovatelj KVAN Svetovanja, Svjatoslav 

Burjilin, je znan strateg, avtor knjig in člankov o strategiji. 

V preteklosti Svjatoslav je bil direktor vilikih podjetij v 

različnih deželah, in te izkušnje mu veliko pomagajo pri 

svetovanju. 

je svetovalno podjetje, ki je bilo osnovano leta 2012. 

Fokusirani smo na marketing in strategijo. 

 

 

 

 

Kompetence in storitve, ki jih 
podjetje/kontakt nudi: 

GZS je že od leta 2008 član evropske podjetniške mreže 
Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network je 
v podporo majhnim in srednje velikim podjetjem ustanovil 
Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske 
komisije. Storitve mreže obsegajo naslednja področja: 
mednarodno poslovno sodelovanje, inovacije, prenos 
znanja in tehnologij in sodelovanje v programih EU. S 600 
centri v več kot 50 evropskih državah in približno 4.000 
izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo, je 
Enterprise Europe Network največja mreža v Evropski uniji 
na področju nudenja strokovnega znanja in storitev 
podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizaijam, 
tehnološkim centrum in drugim poslovnim in inovacijskim 
institucijam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


