
Slovenia@EXPO2020



EXPO 2020 DUBAJ

največji globalni dogodek v 2021 in 2022 

190+ sodelujočih držav, 80+ nacionalnih paviljonov  

25 mio obiskovalcev 

Dubaj – eno največjih poslovnih središč na svetu

vstopna točka za trge MEASA

1. 10. 2021 – 31. 3. 2022



OSREDNJA TEMA: Connecting Minds, Creating the Future!

3 SEKTORJI: mobilnost, priložnost in trajnost 



Del trajnostnega sektorja

SLOVENIA na EXPO 2020

Green and Smart Experience.



opazna podoba

vrhunsko opremljeni prostori za poslovne dogodke 

izvrstna lokacija – tik ob enem od 3 glavnih vhodov

SLOVENSKI PAVILJON– 5-zvezdično DOŽIVETJE 

stalna slovenska kulinarična ponudba 

prva 360-stopinjska projekcija slovenskih potencialov



PRITLIČJE 

B2C predstavitve slovenskih podjetij / ustanov  

Showroom

Interactive Room – I feel Slovenia

Predstavitev turizma, dediščine in prebojnih posameznikov    



1. NADSTROPJE 

Izvirna 360-stopinjska izvirna projekcija  

Zelena in Pametna soba  

Vrhunsko vizualno doživetje slovenskega znanja in lepot



2. NADSTROPJE 

Slovensko poslovno središče

Vrhunska tehnična opremljenost 

VIP dostop



Virtualni ogled paviljona



KAJ PRINAŠA SODELOVANJE NA EXPO 2020?

prisotnost na največjem dogodku sveta 

organizacijska in logistična podpora 

enostaven dostop do vseh ključnih trgov / partnerjev 

konkretne poslovne priložnosti 

mreženje, kakršno ni mogoče nikjer drugje 



PREDNOSTI NASTOPA V OKVIRU    

SLOVENSKEGA PAVILJONA

močna programska zasnova / fokus: B2B dogodki 

integracija v dogodke EU in drugih držav –

skupni interesi  

integracija v dogodke organizatorja 

močna komunikacijska podpora 

vključevanje v dogodke na slovenskem paviljonu



DOGODKI NA SLOVENSKEM PAVILJONU 

DNEVNO

manjše B2B predstavitve  

različna bilateralna srečanja 



3 x TEDENSKO

1 x TEDENSKO 

Slovenian business Lunch

tematski dogodki 

predstavitev primerov dobrih praks 

delavnice, okrogle mize …

promocijski dogodki podjetij



MESEČNO 

investicijska konferenca 

obisk resorske delegacije

Slovenski večer 

predstavitev slovenskih regij 

večji promocijski dogodek za splošno javnost

novinarska srečanja, neformalni dogodki za poslovno javnost …



IZPOSTAVLJENE VSEBINE

Slovenija 30 let 

ženske, mladi

slovenski nacionalni dan (8. 2. 2022) 

predsedovanje Svetu EU

Evropska gastronomska regija  



PROGRAMSKA ZASNOVA 

Vezana na tematske tedne organizatorja



11 KROVNIH TEMATIK:

PODNEBJE IN 
BIODIVERZITETA

/ EVROPA

VESOLJE
RAZVOJ MEST IN 

PODEŽELJA 

TOVARNE 
PRIHODNOSTI IN  

RAZVOJ 
MATERIALOV

DIGITALIZACIJA 
IN UMETNA 

INTELIGENCA

POTOVANJA, 
POVEZOVANJE IN 

MOBILNOST

TRAJNOSTNI 
RAZVOJ, ZELENE 
TEHNOLOGIJE IN 

LES

ZDRAVJE IN 
DOBRO POČUTJE

PREHRANA IN 
KMETIJSTVO

KULTURNE IN 
KREATIVNE 
INDUSTRIJE

VODA

SLOVENIA. 
GREEN. 

CREATIVE. 
SMART.

1.10.2021

31.3.2022

EXPO 2020 DUBAJ EXPO 2020 DUBAJ EXPO 2020 DUBAJ EXPO 2020 DUBAJEXPO 2020 DUBAJ EXPO 2020 DUBAJ EXPO 2020 



PODNEBJE IN BIODIVERZITETA / EVROPA

• podnebne spremembe - globalni izziv

• razogljičenje družbe

• principi krožnega gospodarstva

• krožna praksa slovenskih podjetij

• visoka stopnja biotske raznovrstnosti

• zavarovanje rastlinskih, živalskih vrst in območij

• trajnostna turistična destinacija 

• Slovenija – predsedujoča država Svetu Evropske unije

3. – 16. 10. 2021



VESOLJE

• hitro razvijajoč se sektor v Sloveniji

• nišni izdelki in rešitve 

• Slovenska podjetja – del največjih svetovnih zgodb 

• priložnost za startupe

• Slovenska prebojna podjetja

• ostali pomembni deležniki: KSEVT, IJS Planiški 

vesoljski laboratorij, ženske strokovnjakinje in pravo vesolja

• Slovenija v vesolju – zgodovina in sedanjost 

17. – 30. 10. 2021



RAZVOJ MEST IN PODEŽELJA TER PAMETNE ZGRADBE

• strategija pametne specializacije

(SRIP Pametna mesta in skupnosti)

• nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe 

mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo

• zeleno, ustvarjalno, trajnostno in pametno delovanje mestnih 

občin v Sloveniji in drugi primeri dobrih praks

• evropska Pobuda za pametne vasi (primeri dobrih praks)

• najinovativnejša podjetja na področju razvoja mest in podeželja

31. 10. - 20. 11. 2021



TOVARNE PRIHODNOSTI IN RAZVOJ MATERIALOV

• inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti 

• industrija 4.0. 

• prehod na družbo 5.0 

• umetna inteligenca 

• inteligentni poslovni procesi 

• avtomatizacija in robotizacija 

• pametna orodja in napredne tehnologije  

• razvoj naprednih materialov 

• 3D tiskanje 

21. 11. - 4. 12. 2021



DIGITALIZACIJA IN UMETNA INTELIGENCA

• Internet stvari (IoT) 

• računalništvo v oblaku 

• big data in analiza podatkov 

• tehnologije veriženja blokov (blockchain) 

• podatkovna in digitalna ekonomija 

• tehnološke rešitve in inovacije 

• napredne tehnologije 

• navidezna/obogatena resničnost

5. - 25. 12. 2021



POTOVANJA, POVEZOVANJE IN MOBILNOST

• trajnostna mobilnost in novi načini mobilnosti

• umetna inteligenca za virtualno učenje in delo na daljavo

• digitalne inovacije, podatkovna analitika za potovanja in 

turizem

• mobilnost, promet in logistika

• industrija 4.0. in turizem, umetna inteligenca in digitalizacija v 

turizmu

• trajnostni in odgovorni turizem in ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine s pomočjo naprednih tehnologij in 

digitalizacije

26. 12. 21 – 15. 1. 22



TRAJNOSTNI RAZVOJ, ZELENE TEHNOLOGIJE IN LES

• SDG - sledenje trajnostnim ciljem  

• les kot slovenski adut  

• zelena gradnja 

• prehod v nizkoogljično družbo 

• zelene tehnologije 

• energetsko učinkovite rešitve 

• obnovljivi viri energije  

• lesna industrija 

16. - 29. 1. 2022



ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

• IT rešitve v zdravstvu

• digitalizacija procesov

• umetna inteligenca v medicini

• zdravljenje na daljavo

• slovenske rešitve z globalnim odmevom

• biofarmacija in genska terapija

• prihodnost zdravstva – staranje prebivalstva

• Slovenija - destinacija za wellness turizem

30. 1. - 19. 2. 2022



PREHRANA IN KMETIJSTVO

• Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021

• dežela čebel

• trajnostna pridelava hrane

• varnost hrane in prehrana

• kmetijstvo malih lastnikov

• lokalna samooskrba

• inovativne rešitve pri pridelavi hrane

• hrana prihodnosti

• žene v kmetijstvu in pridelavi hrane

• kmečki turizem

20. 2. - 5. 3. 2022



KULTURNE IN KREATIVNE INDUSTRIJE

• arhitektura, oblikovanje, umetnost, založništvo, 

film in video, animacije, industrija dogodkov 

• ustvarjalni presežki iz zgodovine in sedanjosti

• dobra pozicioniranost v mednarodnem okolju

• nišne vsebine, stične točke z arabskim okoljem 

• velik gospodarski potencial 

6. - 19. 3. 2022



VODA / SLOVENIA. GREEN. CREATIVE. SMART.

• varovanje virov vode in trajnostna raba vode

• inovativni projekti na pitni vodi 

• inovativni projekti čiščenja odpadne vode 

• inovativni projekti ravnanja z vodo

• Slovenija – privlačna za investicije in prebojna 

sodelovanja

20. - 31. 3. 2022



slovenski paviljon – izjemna pozicija, vzpostavljena infrastruktura 

B2B FOKUS - PODPORA SLOVENSKIM PODJETJEM 

vrhunsko poslovno okolje 

pomoč pri organizaciji lastnih dogodkov 

organizacijska in logistična podpora slovenskega osebja 

pomoč pri vzpostavljanju poslovnih kontaktov



Predstavitev promocijskih 

in poslovnih priložnosti 



2 ključna paketa za podjetja: 

❖ Podjetniški (B2C) 
❖ Poslovni (B2B) 

6 ekskluzivnih  partnerjev

VAVČERJI - finančna spodbuda za nastop na EXPO 2020

PROMOCIJSKI PAKETI ZA PODJETJA 



PODJETNIŠKI PAKET (B2C):

Vrednost paketa: 5.000 EUR brez DDV

Trajanje: 7 dni

Možnosti predstavitve: 

• interaktivna stojnica v Showroomu

• poslovni sestanki v Konferenčnih sobah Slovenskega poslovnega 

središča

• predstavitev na organiziranem Green.Creative.Smart. dogodku

• poslovni promocijski dogodek podjetja



POSLOVNI PAKET (B2B):

Vrednost paketa: 10.000 EUR brez DDV

Trajanje: 7 dni

Možnosti predstavitve: 

• predstavitveni prostor na Trgu Evrope

• poslovni sestanki v Konferenčnih sobah Slovenskega poslovnega 

središča

• predstavitev na organiziranem Green.Creative.Smart. dogodku

• poslovni promocijski dogodek podjetja

• možnost organizacije sprejema/dogodka

• ekskluzivna uporaba VIP Podrecca Salona

• izpostavljenost produktov v razstavnih vitrinah 



PARTNERJI SLOVENIA@EXPO2020DUBAI - 6

Trajanje: 4 tedne oz. 28 dni skozi obdobje 6 mesecev

Vrednost paketa: 100.000 EUR brez DDV 

Promoviranje partnerja v času pred, med in po EXPO 2020 Dubaj

Posebna izpostavitev partnerja (slovenski paviljon/VIP Podrecca Salon), 

celotna B2B podpora (sestanek/sprejem/dogodek/VIP Podrecca Salon), 

vključenost v visoke gospodarske in protokolarne delegacije ter na 

posebne dogodke (Nacionalni dan,…)

Možnost zakupa celotnega Slovenskega poslovnega središča, 

izpostavitev produktov v razstavnih vitrinah, dodatne ekskluzivne 

storitve



☞ Pojavnost logotipa, slogana ali video sporočila podjetja na zaslonih
na paviljonu, na glavnem ekranu na Trgu Evrope in v Slovenskem
poslovnem središču

☞ Predstavitev na spletni strani Slovenija EXPO 2020 Dubaj

☞ Medijska in promocijska izpostavitev na Slovenia@EXPO dogodkih

☞Predstavitev in izpostavitev podjetij na EXPO spletnih portalih in 
družbenih omrežjih

☞ Predstavitev podjetja v vseh ključnih tiskanih komunikacijskih orodjih 
(brošure, letaki)

POJAVNOST V KOMUNIKACIJSKIH KANALIH



☞Vstopnice na EXPO 2020 Dubaj, tudi za poslovne partnerje

☞ Vabilo na Slovenian Business Lunch v Slovenskem poslovnem
središču (+2 gosta) – 3 x tedensko

☞ Svetovanje glede izbora letalskih povezav in hotelskih namestitev oz. 
druge logistične informacije

☞Organizacija lokalnih transferjev (letališče-hotel-EXPO)

☞Dostop do in uporaba uradne EXPO 2020 Dubai B2B aplikacije

DODATNE STORITVE ZA PODJETJA



POMOČ PRI VZPOSTAVLJANJU KONTAKTOV ZA B2B

Podpora organizatorja in Dubai Chamber of Commerce and Industry

Zunanji lokalni sodelavci, gospodarske zbornice in poslovna združenja

Dogovarjanje kontaktov preko B2B uradne aplikacije EXPO 2020 Dubai

Slovenian Business Lunch na paviljonu – dogodek za mreženje in 

vzpostavljanje novih poslovnih partnerstev

Drugi dogodki za predstavitev podjetij in vzpostavljanje novih kontaktov na 

paviljonu  („Green.Creative.Smart“, predstavitve regij, Nacionalni dan..)

Targetirano dogovarjanje sestankov



FINANČNE SPODBUDE ZA NASTOP NA EXPU 2020

Vavčer za nastop na mednarodnih forumih v tujini / 300 – 3.000 EUR 

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino / 300 – 5.000 EUR

SPS – 60% povračilo upravičenih stroškov 

VAVČERJI



KAKO SE LAHKO PRIJAVITE?

Elektronska prijavnica

Rok za prijavo: 30. april 2021

Objavljena: https://expo2020slovenia.si/prijavnica

Dodatne informacije:
https://expo2020slovenia.si/sodeluj

https://expo2020slovenia.si/promocijski-paketi

Kontakt: Jaka Perharič 

T: 059 089 514

e: jaka.perharic@spiritslovenia.si

https://expo2020slovenia.si/prijavnica
https://expo2020slovenia.si/sodeluj
https://expo2020slovenia.si/promocijski-paketi
mailto:jaka.perharic@spiritslovenia.si


POVZETEK - ZAKAJ BITI DEL EXPA 2020?

Prisotnost na največjem dogodku sveta 

Organizacijska in logistična podpora 

Enostaven dostop do vseh ključnih trgov / poslovnih partnerjev iz vsega sveta 

Konkretne poslovne priložnosti 

Vzpostavljena infrastruktura na slovenskem paviljonu

Možnost organizacije lastnih dogodkov na slovenskem paviljonu

Dostop do dogodkov na paviljonih drugih držav in dogodkov organizatorja

Povezovanje z drugimi državami članicami in sodelovanje pri dogodkih EU



PRIHODNJE AKTIVNOSTI

Oblikovanje delegacij

Oblikovanje programa in dogodkov

Individualni pristop s podjetji

Medijska predstavitev projekta

Oblikovanje regijskih predstavitev



Partnerji slovenskega nastopa na EXPO 2020

Nosilca vsebinske in organizacijske izvedbe 

slovenskega nastopa na EXPO 2020



RAZPRAVA, VPRAŠANJA



PRILOGE







REGIJSKE PREDSTAVITVE 

Mediteranska regija: 30.1. – 23.2. 

Osrednja Slovenija: 26. 12. – 29. 1. 

Mesta (LJ in MB): 15. 10. – 20. 11. 

Alpska regija: 21. 11. – 25. 12.

Panonska regija: 24.2. – 22. 3. 



Naslednji koraki - REGIJE 

Imenovanje koordinatorjev regijskih predstavitev: do 15. 4.  

Priprava okvirnih predlogov regijskih predstavitev: konec aprila  

Sestanki predstavnikov regij in projekta EXPO Slovenia: konec aprila 

Priprava končnih predlogov regijskih predstavitev: 20. 5. 





PROSTOR V PAVILJONU POVRŠINA KAPACITETA / OSEBE TIP DOGODKA SLIKA TLORIS S POSTAVITVIJO

TRG EVROPE 221,93 m2

200 PAX - stoječ dogodek

90 PAX - sedeč dogodek 

(teater)

80 PAX sedeč dogodek 

(amfiteater)  + 40 PAX 

tribune

PROMOCIJSKI DOODKI: 

lansiranje produkta / sampling 

/ gastronomski dogodek / 

turistična - destinacijska / 

kulturni nastop 

Konferenčna soba 1 20,18 m2 8 PAX

Konferenčna soba 2 17 m2 8 PAX

Konferenčna soba     1 

+ 2
37,18 m2 20 PAX

Slovensko poslovno 

središče - Osrednji 

prostor - AVLA

125,98 m2

Stoječ dogodek: 110 PAX

Sedeč dogodek: teater: 45 

sedežev

Sedeč dogodek: I miza: 28 

sedežev

Sedeč dogodek: Y miza: 14 

sedežev

Sedeč dogodek: U miza: 16 

sedežev

SPREJEM: poslovni sprejem / 

protokolarni sprejem / 

umetniški nastop 

POSLOVNA KONFERENCA: 

predstavitev podjetja / 

produkta / storitve / strokovno 

srečanje / okrogla miza / večja 

video konferenca 

Slovensko poslovno 

središče - Podrecca 

Salon

42,28 m2 15 PAX

VIP SREČANJE: Protokolarni / 

VIP sestanek / srečanje 

gospodarskih delegacij  

bilateralna srečanja / VIP 

sprejem

PRITLIČJE

DRUGO NADSTROPJE

POSLOVNO SREČANJE: 

sestanek / bilateralno srečanje 

/ sestanek manjših delegacij / 

multimedijska poslovna 

predstavitev / video 

konferenca 



MOŽNOSTI PREDSTAVITVE NA PAVILJONU

SHOWROOM – PREDSTAVITVENI PROSTOR ZA 
PROMOCIJO GOSPODARSTVA IN TURIZMA:

Predstavitvena stojnica, ki bo omogočala tako 
vizualno kot tehnološko funkcionalno napredno 
predstavitev produktov ali storitev (lastni priključek 
za elektriko, dostop do WI-FI, možnost deljenja 
promocijskih materialov, LCD zaslon nad stojnico za 
digitalne promocijske vsebine). 

TRG EVROPE (DO 200 OSEB):

Predstavitev podjetja za javnost, lansiranje izdelka, 
medijski dogodki, promocijski dogodek 
»Green.Creative.Smart«, kulturno-umetniški 
program



MOŽNOSTI PREDSTAVITVE NA PAVILJONU

Organizacija poslovnega dogodka partnerja na Trgu Evrope



MOŽNOSTI PREDSTAVITVE NA PAVILJONU

DVE KONFERENČNI SOBI (8- 20 OSEB):

Bilateralna srečanja, sestanki, sedeči sprejem, 
pogovor, video prezentacija, video konferenca, 
hibridno – virtualno srečanje

ODPRT PROSTOR ZA DOGODKE (DO 110 OSEB): 

Sprejem za do 20 oseb (stoječe), večji sestanek ali 
konferenca za do 50 oseb s pogostitvijo, okrogla 
miza,  video - hibridna konferenca, Slovenian 
Business Lunch, predstavitve podjetja, lansiranje 
izdelka, medijski dogodki

VIP PODRECCA SALON (DO 20 OSEB):

Protokolarna srečanja, VIP sestanki, srečanja 
gospodarskih delegacij,  bilateralna VIP srečanja,  
VIP sprejem



MOŽNOSTI PREDSTAVITVE NA PAVILJONU

SLOVENSKO POSLOVNO SREDIŠČE:
DVE KONFERENČNI SOBI (8- 20 OSEB):

KONFERENČNI SOBI: 
TLORIS 1: 20,3 m2 (8 oseb)
TLORIS 2: 17 m2 (8 oseb)
TLORIS 1+2: 37,3 m2 (20 oseb)
Oprema: konferenčne mize, predstavitvene vitrine in visoko tehnološki zasloni 
za organizacijo virtualnih ali hibridnih srečanj, osnovna postrežba



MOŽNOSTI PREDSTAVITVE NA PAVILJONU

SLOVENSKO POSLOVNO SREDIŠČE:
ODPRT PROSTOR ZA DOGODKE - AVLA: 
TLORIS: 126,2 m2
Stoječa postavitev: 110 oseb
Sedeča postavitev teater: 45 sedežev
Sedeča postavitev: I miza: 28 sedežev
Sedeča postavitev: Y miza: 14 sedežev
Sedeča postavitev: U miza: 16 sedežev



MOŽNOSTI PREDSTAVITVE NA PAVILJONU

SLOVENSKO POSLOVNO SREDIŠČE:

VIP PODRECCA SALON:
Eksluzivna možnost uporabe VIP Podrecca Salona
s posebno arhitekturno zasnovo kot hommage slovenskemu 
arhitektu Borisu Podrecci.

TLORIS: 42 m2
KAPACITETA: 20 OSEB



POSEBNI DOGODKI  

EU Honour Day – 23. 10. 2021 

Odprtje slovenskega paviljona – 1. 10. 2021

Predsedovanje Svetu EU – 1.polovica oktobra 2021 

Slovenia – Green. Creative. Smart – 2. polovica marca 2022

Slovenski nacionalni dan – 8. 2. 2022

Zaprtje slovenskega paviljona – 31. 3. 2022


