
Storitve za slovenske izvoznike

POSLOVNI DOGODKI
KOMPETENCE ZA IZVOZ

INFORMIRANJE IN SVETOVANJEFINANČNE SPODBUDE



Poslovni dogodki 

PODPORA PRI ISKANJU OBETAVNIH POSLOVNIH STIKOV

• Dnevi dobaviteljev

• Gospodarske delegacije in B2B dogodki

• Sejmi v tujini - skupinske predstavitve

!!! Maj – september: zbiranje interesa za sejme v letu 2019

Vabila in objave na 

www.izvoznookno.si



Kompetence za izvozno poslovanje

• Seminarji – „Kako poslovati v …“

• ITM – Vodenje izvoznega poslovanja
 Delavnice “8 korakov do izvoznega načrta” 

 Seminarji s področja mednarodnega poslovanja

 15 – 20 delovnih dni, Slovenija, Švedska

 Svetovno priznani strokovnjaki in predavatelji

 Mreženje s slovenskimi in tujimi podjetji 

 Mednarodno priznana diploma IATTO

Vabila in objave na www.izvoznookno.si



Informacijski spletni portal za izvoznike



Finančne spodbude

Spremljajte objave na www.spiritslovenia.si

Ukrep Načrtovana objava Vrednost ukrepa v €

JR/JP Sofinanciranje novih poslovnih modelov za lažje 

vključevanje v GVV 4. kvartal 2018 n.p.

JR Spodbujanje partnerstev za učinkovit nastop na tujih 

trgih 1. kvartal 2018 1.700.000

JP za spodbujanje internacionalizacije - B2B, tržne 

raziskave, certifikati 2. kvartal 2018 700.000

JR individualni nastopi na sejmih v tujini 4. kvartal 2018 6.100.000

JE e-poslovanje v MSP 4. kvartal 2018 9.450.000

JR Spodbujanje partnerstev za učinkovit nastop na tujih 

trgih - navezava na S4 2018-2023 4. kvartal 2018 1.200.000



Poslovni klubi

• networking med slovenskimi in tujimi podjetji,

• navezave neformalnih stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji 
v tujini ter z vladnimi institucijami,

• organizacija poslovnih delegacij, promocijskih nastopov,

• redno seznanjanje tuje poslovne javnosti o slovenskem 
poslovnem okolju ter slovenske poslovne javnosti o poslovnem 
okolju, v katerem klub deluje;

2017: sofinanciranih 12 poslovnih klubov v 11 

državah (Avstrija, Belgija, Hrvaška, Italija, 

Kanada, Kosovo, Luxemburg, Poljska, RF, 

Srbija, Zambija, ZDA)



Najlepša hvala za pozornost!

SPIRIT Slovenija - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana 

telefon: 01 589 18 70 

faks: 01 589 18 77 

e-pošta: info@spiritslovenia.si

spletna stran: www.spiritslovenia.si

mailto:info@spiritslovenia.si
http://www.spiritslovenia.si/

