CENTER ZA
MEDNARODNO
POSLOVANJE
PRI GZS

Poslovni
svet
na dlani

Center za
mednarodno
poslovanje
pri Gospodarski
zbornici Slovenije sodi
med ključne akterje na
področju spodbujanja
internacionalizacije
slovenskega
gospodarstva.
Združuje visoko
usposobljene
strokovnjake,
poznavalce različnih
vidikov
mednarodnega
poslovanja, in ciljno
izpolnjuje zaveze
programa GZS na
področju
internacionalizacije
»Go International
Slovenia«.

Poslanstvo
· zagotavljanje pozitivnega / učinkovitega
poslovnega okolja za izvoznike,
· pomoč članom GZS pri oblikovanju
procesov, potrebnih za
internacionalizacijo podjetja,
· pomoč članom pri vstopanju in
poslovanju na tujih trgih.

Vrednote

· strokovnost,
· prilagodljivost,
· inovativnost,
· partnerstvo in dolgoročnost odnosov,
· sodelovanje.

IZOBRAŽEVANJA
· Akademija internacionalizacije,
· seminarji o značilnostih poslovanja na
posameznem trgu,
· seminarji o pripravi in vstopu na tuje trge,
· ožje tematske delavnice …

POSLOVNI DOGODKI
· mednarodne konference z uglednimi gosti,
· tematske konference s področja
·
·
·
·

internacionalizacije,
Poslovni zajtrki na GZS,
Jutranja kava z gostom na GZS,

posveti in okrogle mize,
poslovni forumi o poslovnih priložnostih na
posameznem trgu …

POSLOVNE DELEGACIJE

Aktivnosti
· svoje aktivnosti v okviru programa »Go
International Slovenia« prilagajamo zahtevam
trga oziroma pričakovanjem in potrebam podjetij,
· osredotočamo se na ožje, specializirane teme,
· organiziramo dogodke, prilagojene različnim
ciljnim javnostim,
· manj formalni dogodki temeljijo na večsmerni,
odprti komunikaciji in izmenjavi izkušenj,
· povezujemo domača podjetja v skupine oziroma
konzorcije in jim pomagamo pri skupnih nastopih
na tujih trgih …

· vhodne (sektorske) delegacije,
· izhodne (sektorske) delegacije,
· obiski predstavnikov institucij iz tujine.

SREČANJA
· individualni pogovori med domačimi in tujimi
podjetji (B2B / matchmaking),
· individualna srečanja podjetij s predstavniki
institucij (domačih in tujih),
· poslovno srečanje izvoznikov,
· srečanja v okviru poslovnih svetov in klubov,
· oblikovanje konzorcijev.

SVETOVANJE
·
·
·
·
·

informacije o posameznem trgu in akterjih,
izbrani, aktualni kontakti, povezovanje akterjev,
aktualni poslovni modeli,
poslovna kultura in navade,
aktualni razpisi v tujini …

ANALIZE
· posameznih trgov,
· posameznih panog.

PUBLIKACIJE
· poslovni priročniki o tujih trgih,
· e-Bilten Go International Slovenia …

Cilji
· konkretna pomoč članom pri
premagovanju ovir na tujih tržiščih,
· podjetjem ponuditi ustrezen nabor
informacij za olajšanje poslovanja v tujini,
· okrepitev izvoza malih in srednje velikih
slovenskih podjetij,
· spodbuditev podjetij k razmišljanju o
osvajanju in pozicioniranju na novih trgih,
· okrepitev prisotnosti podjetij na
tradicionalnih trgih,
· povezovanje podjetij za skupen nastop na
tujih trgih,
· povečanje vrednost ter dobička podjetij na
mednarodnem trgu,
· povečati prepoznavnost slovenskega
gospodarstva v svetu.

Kontakti
Center za mednarodno
poslovanje pri GZS
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel.: 01 5898 164
Faks: 01 5898 100
Elektronski naslov: cemp@gzs.si
Splet: www.gzs.si/cemp
Facebook

OSEBA
Aleš Cantarutti
E-mail: ales.cantarutti@gzs.si
Tel.: 01/58 98 162
Matej Rogelj
E-mail: matej.rogelj@gzs.si
Tel.: 01/58 98 159
Nataša Turk, M.B.A.
E-mail: natasa.turk@gzs.si
Tel.: 01/58 98 152
Marko Jare
E-mail: marko.jare@gzs.si
Tel.: 01/58 98 158
Vanja Bele
E-mail: vanja.bele@gzs.si
Tel.: 01/58 98 113
Ines Čigoja
E-mail: ines.cigoja@gzs.si
Tel.: 01/58 98 164
Bojana Jančič
E-mail: bojana.jancic@gzs.si
Tel.: 01/58 98 473

NAZIV

PODROČJE DELA

Direktor

Rusija, Ukrajina, Belorusija, Irak, Iran

Namestnik direktorja
za internacionalizacijo

Turčija, Zahodni Balkan, Velika Britanija,
Irska, projekt SI-K Exportcoop SEE

Vodja področja

Indijski podkontinent, arabski
svet, države ASEAN

Vodja področja

Češka, Slovaška, Poljska, Kanada, ZDA,
Mehika, Japonska, Južna Koreja, Avstralija

Vodja področja

Nemčija, Švica,
projekt SI-K Exportcoop SEE

Vodja področja

Madžarska,
projekt SI-K Exportcoop SEE

Marketing

trženje,
projekt SI-K Exportcoop SEE

