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INFORMACIJA ZA MEDIJE 

 

EXPEDIRE ZAKLJUČNA KONFERENCA 
v okviru INTERREG programa Slovenija-Avstrija 

 

sreda, 27. maj 2020 | 13:00-17:00 
 

Ker smo žal zaradi širjenja korona virusa morali odpovedati letošnjo zaključno prireditev v okviru 

podjetniškega srečanja v Gradcu (Avstrija), si zadnje tedne intenzivno prizadevamo, da bi našli nov okvir 

za zaključno konferenco projekta EXPEDIRE.  

V ta namen organiziramo spletni konferenco Pionirji čezmejnega poslovanja ǀ Novosti COVID-19 od 

13:00 do 14:00 ure in v nadaljevanju virtualna Srečanja s strokovnjaki ǀ od 14:00 do 17:00 ure, dne 27. 

maja 2020. Prijava na konferenco je na voljo potom naslednje POVEZAVE 

 

PROGRAM: 

 

1. del | od 13:00 do 14:00: 
EXPEDIRE Čezmejni pionirji ǀ Novosti COVID-19 – Cilj delavnice EXPEDIRE je zaključiti uspešno 
izveden projekt s pregledom ustreznih pravil glede izvajanja čezmejnih storitev, izvoza blaga in 
ustanavljanja podružnic v Sloveniji ter Avstriji. Poleg tega bo podana kratka informacija o trenutnih 
razmerah poslovanja zaradi COVID-19. Del delavnice bo tudi panelna razprava z 
zunanjetrgovinskimi strokovnjaki in izkušenimi podjetji iz Avstrije ter Slovenije, ki bodo na kratko 
predstavili njihove uspehe, kot tudi o ovire na katere so naleteli. 
Ob zaključku bodo predstavljeni dosežki projekta in nadaljnje dejavnosti.  
 

[delavnica v angleškem jeziku] 

 

2. del | od 14:00 do 17:00:  
EXPEDIRE Srečanja s strokovnjaki – Rezervirajte si intervju (po telefonu ali spletu) z našimi 
strokovnjaki in prejmite individualne nasvete o trenutnih izzivih na področju čezmejnih storitev, 
izvoza blaga in ustanavljanja podružnice v Avstriji / Sloveniji. 
 

[v angleškem / slovenskem / nemškem jeziku] 

 

 

Dogodek je namenjen podjetjem, institucijam in zainteresirani javnosti, ki jo zanima obravnavana tematika 

čezmejnega poslovnega sodelovanja in internacionalizacije poslovanja podjetij, kot tudi aktualne 

tematike, ki  jih bo obravnavala konferenca. Udeležba na konferenci in individualna svetovanja so 

brezplačna. 

------ 

 

 

  

https://www.wk-events.at/stmk/expedirefinalconference


 

 

              

 

           

 

www.ic-steiermark.at 

 

Projekt EXPEDIRE 

 

„Mednarodne aktivnosti krepijo rast, dvigujejo konkurenčnost in podpirajo trajnost podjetij“. To stališče 

zagovarja tudi pet projektnih partnerjev projekta EXPEDIRE: Center za internacionalizacijo avstrijske 

Štajerske (ICS), Gospodarska zbornica avstrijske Koroške (WKK), Gospodarska zbornica Slovenije 

(GZS), Mariborska razvojna agencija (MRA), ter podjetje Ortner Reinraumtechnik GmbH. 

 

Za svoj cilj so si zadali povečati število izvoznih podjetij na obeh straneh meje, s pomočjo različnih 

aktivnosti.  

 

V preteklih treh letih so projektni partnerji pridobili majhna in srednje velika podjetja iz Avstrije in 

Slovenije, ki so pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi so se sklepala čezmejna poslovna 

partnerstva. 

  

Za dosego teh ciljev se je v projekt EXPEDIRE aktivno vključilo 450 podjetij, s čimer se je zagotovila 

prilagoditev storitev potrebam ciljne skupine. Vključena podjetja so s svojim sodelovanjem in potrebami 

aktivno oblikovala projektno ponudbo. 

 

V času trajanja projekta so projektni partnerji organizirali 45 mrežnih dogodkov med slovenskimi in 

avstrijskimi podjetji, ki podpirajo razvoj čezmejnih poslovnih partnerstev. 

 

S sodelovanjem v t.i. Izvozni akademiji, ki je sestavljena iz modulov dejanskih usposabljanj in spletnih 

usposabljanj, so bila vključena podjetja usposobljena za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju 

izvoza. V času izvajanja projekta so projektni partnerji organizirali 45 usposabljanj za podjetja in 9 

spletnih seminarjev. 

 

Prav tako je bilo 111 vključenih podjetij deležnih individualnih podpornih storitev in svetovanj na 

njihovi poti na nove trge. 

 

 

Veselimo se Vaše udeležbe na EXPEDIRE konferenci! 

 

 

DODATNE INFORMACIJE: 

 

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo v sredo 27.maja 2020 med 9.00 in 11.00 uro. 

 

Mariborska razvojna agencija 

ga. Natalija Bogdan 

T:  031 862 997 

e-pošta: andrej.brvar@gzs.si 

 

Gospodarska zbornica Slovenije 

g. Andrej Brvar 

T (01) 5898 461 

e-pošta: andrej.brvar@gzs.si 

 

 

 

 

mailto:andrej.brvar@gzs.si

