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Napovedujemo
130. kitajski sejem uvoza in izvoza (Canton Fair) 

"Understanding China Training Programme” 2021 je
sedaj odprt za registracije

Kitajski sejem visoke tehnologije 

Tečaji kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu
Ljubljana



21. septembra smo v sodelovanju z EU SME
Centrom, EUROCHAMBRES in Agencijo za
spodbujanje trgovine in naložb v Andaluziji
(Extenda) izvedli spletno delavnico o
možnostih, ki jih imajo zagonska podjetja
na voljo za financiranje pri vstopu na
kitajski trg. Webinar je udeležencem
omogočil tudi poglobljen pregled start-up
ekosistema na Kitajskem.

Srečanja se je udeležilo več kot 30
predstavnikov podjetij, ki sta jih pozdravila g.
Žiga Vavpotič, predsednik Slovensko-kitajskega
poslovnega sveta, in g. Manuel Leon, direktor
predstavništva Extenda v Šanghaju.
Med 2-urnim usposabljanjem sta gostujoča
strokovnjaka Jelte Wingender (Founders Lair) in
Alvaro Montoya (Akkadu) opisala razvoj start-
upov na Kitajskem in ključne gonilnike
nedavnega razcveta zagonskega ekosistema.
Oba govornika sta izmenjala misli na podlagi
lastnih izkušenj in z udeleženci delila praktične
nasvete, s katerimi sta evropskim podjetnikom 

pomagala pri izbiri lokacije na Kitajskem ter
identificirati priložnosti za boljši dostop do
spodbud, ki so na voljo za novoustanovljena
podjetja na Kitajskem.

Med 2-urnim usposabljanjem sta gostujoča
strokovnjaka Jelte Wingender (Founders Lair) in
Alvaro Montoya (Akkadu) opisala razvoj start-
upov na Kitajskem in ključne gonilnike
nedavnega razcveta zagonskega ekosistema.
Oba govornika sta izmenjala misli na podlagi
lastnih izkušenj in z udeleženci delila praktične
nasvete, s katerimi sta evropskim podjetnikom
pomagala pri izbiri lokacije na Kitajskem ter
identificirati priložnosti za boljši dostop do
spodbud, ki so na voljo za novoustanovljena
podjetja na Kitajskem.

Če ste zamudili sejo v živo ali si jo želite ogledati
znova, lahko to storite YouTube kanalu EU SME
Centra [tukaj] 

Izobraževanje za start-upe: zagonsko financiranje
in vstop na kitajski trg

29. junij 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=bVgAzDbcAIY


“Understanding China Training Programme” 2021
je sedaj odprt za registracije

21. - 22. oktober 2021
 

Naš partner EU SME Center članska podjetja
Slovensko-kitajskega poslovnega sveta z
veseljem vabi na njihov letni vodilni
dogodek - Program usposabljanja
Understanding China.

Program se letos vrača kot virtualna konferenca,
ki združuje oblikovalce politik, organizacije za
podporo podjetjem, mala in srednja podjetja ter
akademike iz vse Evrope, z željo povečanja
razumevanja današnjega kitajskega trga.

Že 130. kitajski uvozni in izvozni sejem bo
potekal med 15. in 19. oktobrom v
hibridnem formatu v kar šestnajst
produktnih kategorijah z več kot 60.000
virtualnimi in fizičnimi pavlijoni ter 26.000
sodelujočimi podjetji. 

Registracija in več informacij [tukaj] 

Toplo vabimo naše člane, da se pridružijo sejmu,
in iskreno upamo, da bo sejem še naprej koristili
trgovini in sodelovanju za globalno poslovanje,
predvsem pa ekonomskemu sodelovanju med
Slovenijo in Kitajsko.

130. kitajski sejem uvoza in izvoza (Canton Fair) 
15. - 19. oktober 2021
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Program obsega dvodnevno konferenco, ki
obravnava vprašanja, kot so vpliv COVID-19 na
mobilnost, novo potrošnjo in vedenjskei trende
na Kitajskem, kakor tudi okrevanje malih in
srednje velikih podjetij ter poslovno zaupanje na
Kitajskem.

Sodelovanje je brezplačno, več informacij ter
prijava pa na voljo (tukaj)

https://www.cantonfair.org.cn/en/
https://www.cantonfair.org.cn/en/
https://eusmecentre.org.cn/event/2021-10-21/understanding-china-training-programme?goal=0_e920ac2d4f-50121d4a9d-255378410


“Tovarna televizorjev in center evropskih
operacij Hisense v Sloveniji sta veliki stvari,
meni podpredsednik Hisensa International o
sinergijah po prevzemu Gorenja.”

Na sledeči povezavi preberite intervju s
podpredsenikom Hisense International, g.
Franjem Bobincem [tukaj]
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Hisense je z Gorenjem osvojil še Evropo
 

Svoje novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko
posredujete na skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

 

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS

Prihajajoči dogodki:
Kitajski sejem visoke tehnologije 

Naše člansko podjetje JT Business
Development Limited vabi vsa
visokotehnološka slovenska podjetja k
sodelovanju na Kitajskem sejmu visoke
tehnologije. 

Gre za največji in vodilni kitajski tehnološki
dogodek, ki predstavlja trenutne najsodobnejše
tehnološke inovacije ter opredeljuje industrijske
trende na Kitajskem. 

CHTF 2021 Digital, virtualna različica razstave
v živo, vam omogoča, da s pritiskom na gumb
promovirate svoje izdelke in storitve in tako
brezplačno dosežete več kot 2 milijona
obiskovalcev. 

Več informacij in prijava: jure.tomc@jtbd.co 

https://vazcollections.si/misijonarski-zvitek-iz-shanghaija
https://vazcollections.si/misijonarski-zvitek-iz-shanghaija
https://www.vecer.com/v-soboto/intervju-franjo-bobinac-hisense-je-z-gorenjem-osvojil-se-evropo-10250555
mailto:skps@gzs.si
https://vazcollections.si/misijonarski-zvitek-iz-shanghaija
mailto:jure.tomc@jtbd.co


Si želite razumeti in govoriti jezik, ki ima
največ govorcev na svetu? Tukaj je vaša
priložnost.

Na Konfucijeve inštitutu Ljubljana ponujajo 40 in
60 urne tečaje kitajskega jezika za vse, ki bi si
želeli naučiti kitajščine.

Tečaj se bo v zimskem semestru začel 4.
oktobra 2021 in bo potekal do 28. januarja
2022.
Več informacij in prijave na [tukaj] 
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Tečaji kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu
Ljubljana

 

https://vazcollections.si/misijonarski-zvitek-iz-shanghaija
https://vazcollections.si/misijonarski-zvitek-iz-shanghaija
https://ki.ef.uni-lj.si/ucenje-kitajscine-kitajske-kulture/za-odrasle/tecaji-kitajskega-jezika


Vabilo novim članom
PRIDRUŽITE  SE  NAM

Spoštovani,
 
sodelovanje začenjamo razumeti kot enega
ključnih gradnikov v mednarodnem okolju, hkrati
pa se zavedamo, da je danes svet mnogo bolj
povezan kot kdajkoli prej.
 
Kitajska je s svojo neverjetno hitrostjo razvoja,
gromozanskim trgom in priložnostmi, ki jih
ponuja, postala ena od velesil sveta.
 
Pustimo tokrat podatke ob strani, teh lahko
najdete v prid Kitajske veliko, tisti, ki Kitajsko
poznamo in smo imeli priložnost sodelovanja pa
smo si enotni – v svoji drugačnosti je lahko tudi
zahteven partner in prav te dve kombinaciji,
njena drugačnost in izjemne priložnosti so bile
povod, da je več kot 30 podjetji in nekaj
posameznikov naredilo Slovensko kitajski
poslovni svet.

Kot smo zapisali v pravilnik: Slovensko-kitajski
poslovni svet je samostojno strokovno združenje
gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in
fizičnih oseb, ki delujejo na področju
slovenskega, evropskega in kitajskega trga in jih
v prvi vrsti druži potreba po širjenju

gospodarskega, znanstvenega (strokovnega) in
kulturnega povezovanja in sodelovanja ter želja
po urejenem vsebinskem in programskem
delovanju gospodarskih subjektov in
posameznikov, ki delujejo na mednarodnem trgu
s poudarkom na tržišču Slovenije in Kitajske.

Veseli smo, da smo svoje mesto dobili znotraj
Gospodarske zbornice Slovenije, še bolj pa nas
veselijo mnogi člani in njihova želja po aktivnem
delovanju.
 
Verjamemo, da je v povezovanju ključ, zato vas v
imenu izvršilnega odbora prav prijazno vabim v
našo sredino.
 
Veseli bomo vaše družbe v Slovensko kitajskem
poslovnem svetu.
 
S prijaznimi pozdravi,

Žiga Vavpotič,
Predsednik Slovensko kitajskega poslovnega
sveta
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GZS, Sekcija slovensko-kitajskega poslovnega sveta (SKPS)
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, Slovenija

Elektronska pošta: skps@gzs.si
Direktorica: marjana.majeric@gzs.si 

Predsednik: ziga.vavpotic@outfit7.com 
Generalna sekretarka: nina.pejic@fdv.uni-lj.si  

Novičnik SKPS GZS
Ljubljana, julij 2021

Oblikovanje: Ardeid, Lenka Tušar, s. p.

Za več informacij o SKPS, delovanju, članih, pristopu novih članov, sekcijah
SKPS in programih dela obiščite našo spletno stran. 

(http://skps.gzs.si/)

Spletna stran

Kontakt

http://skps.gzs.si/

