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Tudi letos javna agencija SPIRIT 
Slovenija slovenskim izvoznikom 
ponuja vrsto storitev za lažji vstop in 
poslovanje na tujih trgih.  

Z izobraževalnim programom ITM 
uspešneje v izvoz
Če želite izvajati mednarodne aktivnosti 
vašega podjetja na čim bolj učinkovit način, 
vas vabimo, da se do 6. 3. 2017 prijavite 
v mednarodni izobraževalni program 
Vodenje izvoznega poslovanja (ITM – 
International Trade Management). V 
programu boste ob pomoči tujih sveto-
valcev pripravili izvozni načrt za vaše 
podjetje, v katerem boste določili  izvozne 
trge, izvozne izdelke oz. storitve, načine 
vstopa na posamezni trg in pot do pravih 
kupcev ter pridobili znanja in veščine za 
uspešno uresničevanje izvoznega načrta. 
Najnovejša znanja in trende s področij 
priprave tržne strategije, izvedbe tržne 
raziskave, pogajanj in prodaje, uvajanja 
sprememb v podjetje in upoštevanja 
medkulturnih razlik v poslovanju bodo z 
vami delili svetovno uveljavljeni profesorji 
in strokovnjaki. Večino stroškov udeležbe v 
programu, v katerega sprejmemo 15 podje-
tij, krije SPIRIT Slovenija.

»Znanje, pridobljeno v okviru 
programa ITM, mi bo v prihodnje 
zagotovo zelo koristilo. Posebej bi želela 
pohvaliti dobre predavatelje, saj sem 
pridobila široko znanje z različnih podro-
čij in tudi veliko praktičnih nasvetov, 
ki nam bodo v pomoč pri oblikovanju 
strategije nastopanja na tujih trgih. 
Lažje bomo strukturirano načrtovali 
cilje in aktivnosti in jih tudi finančno 
ovrednotili. Zelo koristna je bila izdelava 
izvoznega načrta, kjer res celostno 
razmišljaš o podjetju in potencialnih 
tujih trgih. Mislimo, da bomo sedaj lahko 
na trgu nastopali bolj ciljno in organizi-
rano.« Nastja Horvat, Alu alprem, d. o. o.

Do pravih poslovnih kontaktov s predsta-
vitvijo na sejmih in poslovnih dogodkih
Na podlagi interesa slovenskih podjetij 
SPIRIT Slovenija tudi letos organizira 
skupinske predstavitve slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih 
v tujini, v okviru katerih podjetjem krije 
stroške najema neopremljenega razstav-
nega prostora, zakupa tehničnih priključkov 
in vpisa podjetij v katalog razstavljav-
cev. Do 15. 2. 2017 lahko prijavite vašo 
udeležbo na sejmih TUTTOFOOD v Milanu, 
MAISON&OBJET v Parizu, 100 % DESIGN 
v Londonu, ANUGA v Kölnu, eMOVE 360 
Europe – eCarTEC v Münchnu, METSTRADE 
v Amsterdamu, do 22. 2. 2017 pa na sejmu 
AF – L'ARTIGIANO IN FIERA v Milanu. 

»Sejem METS je osrednje stičišče 
dobaviteljev navtične industrije v Evropi 
in zaradi tega izjemno pomemben za 
mednarodno prisotnost podjetja. Na njem 
se lahko srečamo z večino potencialnih 
kupcev proizvajalcev plovil, ki pridejo na 
sejem iskat alternativne dobavitelje, ali pa 
se srečati z obstoječimi dobavitelji. Vsako 
leto srečamo kakšnega partnerja, s kate-
rim po sejmu začnemo sodelovati. Brez 
pomoči SPIRIT Slovenija si najverjetneje ne 
bi mogli privoščiti vsakoletnega nastopa 
na tem sejmu, ki nam je v preteklosti 
omogočil prodor na mednarodne trge. 
Bistvena prednost skupinskega nastopa 
je manjše finančno breme za podjetje, 
obenem je boljša tudi prepoznavnost, saj 
kupci že vnaprej vedo, kje nas najdejo.« 
Petra Štumpfl, Elektro Štumpfl d. o. o

SPIRIT Slovenija z namenom lažje vzpo-
stavitve poslovnih kontaktov na tujih trgih in 
vstopa v dobaviteljske verige organizira tudi 
dneve dobaviteljev, b2b dogodke in gospo-
darske delegacije. Podjetja vabimo k:
• udeležbi v gospodarski delegaciji in 

na b2b sestankih s področij industrije 
žganih pijač, gradbeništva, gradnje 

in notranje opreme v Glasgowu na 
Škotskem (26. do 28. 3. 2017),

• udeležbi v gospodarski delegaciji, 
na b2b sestankih s področja avto-
mobilske industrije in obisku sejma 
Automechanika v Birminghamu, 
Velika Britanija (6. do 8. 6. 2017),

• obisku seminarja Poslovne priložnosti 
in poslovni običaji na Japonskem s 
poudarkom na avtomobilski industriji 
in digitalizaciji v Ljubljani (16. 2. 2017) in

• sodelovanju v izboru izdelkov na 
promocijski razstavi sodobnega 
slovenskega industrijskega oblikova-
nja in arhitekture v lesu ter lesarskih 
inovativnih izdelkov Slovenia Design 
Showroom Milano 2017. 

Finančne spodbude za slovenske 
izvoznike
Tudi v letu 2017 SPIRIT Slovenija preko 
javnih razpisov podjetjem sofinancira 
aktivnosti za uspešnejše poslovanje v 
tujini. Tako lahko podjetja do 2. 6. 2017 do 
13.00 ure oddajo vloge za tretje odpiranje 
v okviru javnega razpisa za sofinanciranje 
izdelave tržnih raziskav na tujih trgih, 
predvidena pa je tudi objava:
• javnega razpisa za sofinanciranje 

individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini,

• javnega razpisa za sofinanciranje 
stroškov pridobitve certifikatov po 
mednarodnih standardih v letu 2017 in

• javnega razpisa za sofinanciranje aktivne 
udeležbe podjetij na mednarodnih 
poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Prijavnice in informacije o vseh stori-
tvah javne agencije SPIRIT Slovenija 
za izvoznike so na voljo na osrednjem 
slovenskem portalu za izvoznike www.
izvoznookno.si, na brezplačno elektron-
sko prejemanje obvestil o storitvah za 
slovenske izvoznike pa se prijavite na sple-
tni povezavi www.izvoznookno.si/e-info.

Aktivnost financirana s strani Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Storitve javne agencije SPIRIT 
Slovenija za slovenske izvoznike
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Avtomobili,  
industrija 4.0, zipline …
Sejmi po Sloveniji rastejo. Ljubljana bo konec marca po 16 letih znova 
gostila Avtomobilski salon Slovenije.
Nina Oštrbenk

Zanimanje za sejme se povečuje, več je razstav-
ljavcev in obiskovalcev, pravi Iztok Bricl, direktor 
Gospodarskega razstavišča (GR), ki rast sejmov 
pripisuje boljšim gospodarskim kazalcem v Sloveniji 
in posledično večji kupni moči. »Sejmi so ogledalo 
gospodarstva in ker se gospodarske razmere v 
zadnjem obdobju izboljšujejo, zanimanje razstav-
ljavcev za sodelovanje na sejmih raste,« dodajajo v 
podjetju Celjski sejem. 

Ljubljana takoj za Ženevo
Tudi zato se konec marca po 16 letih v Ljubljano vrača 
največja sejemska prireditev s področja avtomobi-
lizma pri nas, 24. Avtomobilski salon Slovenije. »Za 
avtomobilski salon smo se odločili tudi zaradi odlične 
izkušnje organizatorjev iz Zagreba, kjer je salon lani 
spomladi privabil 100.000 obiskovalcev. Načrtujemo, 
da bomo zadnje trende avtomobilske industrije 
predstavili na 12.000 kvadratnih metrih razstavnih 
površin, pričakujemo pa od 80.000 do 100.000 obisko-
valcev,« napoveduje Bricl. 

Ker prodaja avtomobilov v Sloveniji raste že zadnji 
dve leti, so si organizatorji enotni v tem, da si ljudje 
želijo videti nove avtomobile v Ljubljani, in sicer 
terminsko takoj za slavnim salonom v Ženevi.

V Celju industrija 4.0
Avtomobilsko obarvano bo tudi celjsko sejmišče, 
saj bodo maja pripravili avto moto sejme (Avto in 
vzdrževanje, Moto boom in Gospodarska vozila), 
skupaj z na novo zastavljenim mednarodnim sejmom 
Logistika: oskrbovalna veriga od dobaviteljev do 
končnega kupca. 

Nataša Vodušek Fras, vodja odnosov z javnostmi 
v podjetju Celjski sejem, pravi, da so zadovoljni z 
odzivom na področju avtoservisne in vulkanizerske 
dejavnosti ter gospodarskih vozil, poskrbeli pa bodo 
tudi za bogat obsejemski program, »saj imamo v Celju 
odlične površine, od asfaltnih do makadamskih, za 
različne testne poligone in adrenalinske šove.«

Celjski sejem kot letošnjo novost v prvi polovici 
leta izpostavlja nov koncept aprilskega industrij-
skega sejma, ki bo v skladu z izzivi četrte industrijske 

revolucije oz. Industrije 4.0. »Za Mednarodni 
Industrijski sejem je zanimanje razstavljavcev izje-
mno, zato smo dodali še dve sejemski dvorani, kar 
pomeni, da bo sejmišče v celoti polno,« pojasnjuje 
Vodušek Frasova. 

»Gre za najpomembnejši sejem teh panog (orod-
jarstvo, strojegradnja, varjenje in rezanje, materiali in 
komponente ter napredne tehnologije) v jugovzhodni 
Evropi, na katerem se predstavljajo vodilna svetovna 
podjetja. Na celjskem sejmišču bo prisotnih več kot 
700 blagovnih znamk, ki jih bo predstavilo več kot 
350 direktnih razstavljavcev, kar je že ta trenutek več 
kot 10-odstotno povečanje v primerjavi s predho-
dnimi sejmi.«

V Gornji Radgoni o naravni gradnji
Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma, 
kot njihovo novost izpostavlja Mednarodni sejem 

Do  
100.000 
ljudi pričakujejo 
na Gospodarskem 
razstavišču v času 
avto salona.

Foto: Arhiv G
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sodobne medicine Medical, ki ga bodo aprila orga-
nizirali drugič, na njem pa prvič predstavili izdelke 
za naravno gradnjo in opremo bivalnih prostorov, pa 
tudi napredne izdelke in storitve s področja medi-
cinske opreme in tehnologij, farmacije, alternativnih 
oblik zdravljenja, preventive in zdravega bivanja. 

Lani se je na 6.500 kvadratnih metrov razstavnih 
površin predstavilo 110 razstavljavcev iz treh držav, 
obiskovalcev pa je bilo 6.000; letos je zanimanja s 
strani razstavljavcev še več, pravi Erjavec.

Zanimiva gradnja in prenova
Največji sejem po številu razstavljavcev in obiskoval-
cev (prek 56.000 obiskovalcev) ter razstavnih površin 
v režiji ljubljanskega GR je marčevski mednarodni 
sejem Dom s programi gradbeništva in stavbnega 
pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike, notranje 
opreme, varovanja ter urejanja okolice in z brezplač-
nimi svetovanji za obiskovalce. 

V Celju je marca čas za spomladanski sejem-
ski trojček Flora, Poroka in Altermed ter največje 
regijsko srečanje čebelarjev ApiSlovenija, tokrat že 
40. po vrsti. V okviru sejma Altermed bodo pripravili 
več kot 100 predavanj in delavnic, med drugim o 
zdravem življenju, tradicionalni indijski medicini in 
zdravem obdelovanju zemlje. »Znova bo govora o 
rabi industrijske konoplje, pa tudi uporabi konoplje v 
medicinske namene. Predstavljena bo terapija EFT, ki 
trajno odpravlja stres, prvič pa bo mogoče na sejmu 
prisluhniti tudi predavanju o homeopatiji,« napove-
duje Vodušek Frasova.

Oponašali bodo jelenje rukanje
Aprila bodo v Gornji Radgoni gostili mednarodna 
sejma lovstva in ribištva, na sejemskem sporedu pa 
bodo državna razstava psov lovskih pasem, državno 
prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, nastopi 
lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov, prikazi 
puškarstva, vezanja muh in terenskih vozil, preizkusi 
streljanja v tarčo, tekmovanje v kuhanju ribje čorbe, 
lovskega golaža in gobove juhe ter prvo sejemsko 
ocenjevanje divjačinskih salam. 

Ob istem času na istem mestu bo potekal tudi 
sejem aktivnosti in oddiha v naravi, na katerem bodo 
predstavili ideje in pripomočke za aktivne počitnice 
in izlete v naravi, rekreativne in adrenalinske športe, 
razvajanje v naravnih zdraviliščih in na turističnih 
kmetijah, regionalno kulinariko in naravno kozmetiko, 
novost pa bo program športne opreme in prehranskih 
dodatkov.

Na sejmu se bo plezalo, spuščalo z zipelinom ...
V začetku februarja je GR gostil osrednjo turistično 
sejemsko prireditev v Sloveniji Natour Alpe-Adria, ki 
se je lani specializirala v ponudbo zelenega, aktiv-
nega turizma z butično poslovno borzo Natour. Na 
njej se je predstavilo prek 330 turističnih ponudni-
kov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Srbije, Makedonije, Italije, Avstrije, Madžarske, 
Češke, Slovaške, Albanije, Nepala, Indije, Jordanije in 
Tunizije. 

Sejem je uveljavljeno stičišče za številne strokovne 
posvete, ponudil pa je aktivnosti, na katerih so se 

Sejmi v prvi polovici leta 2017
Februar
18. – 19. februarja: Kulinart in Festival kave 
Slovenija (Celjski sejem)
Marec
7. – 12. marca: Sejem Dom – 56. sejem graditeljstva 
(Gospodarsko razstavišče)
10. – 12. marca: Flora, Poroka in Altermed 
(Celjski sejem)
17. – 18. marca: Collecta 2017 – 11. Mednarodni 
sejem zbirateljstva Collecta (Gospodarsko 
razstavišče)
27. marca – 2. aprila: 24. Avtomobilski salon 
Slovenije (Gospodarsko razstavišče)
April
4. – 7. aprila: Mednarodni industrijski sejem 
(Celjski sejem)
6. – 8. aprila: Mednarodni sejem sodobne medicine 
Medical (Pomurski sejem)
21. – 23. aprila: Mednarodni sejem lovstva, 
Mednarodni sejem ribištva ter Mednarodni sejem 
aktivnosti in oddiha v naravi (Pomurski sejem)
Maj
18. – 21. 5. Strokovni avto-moto sejmi Avto in 
vzdrževanje, Moto boom, Gospodarska vozila, 
Logistika (Celjski sejem)
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razstavljavcev iz 

treh držav se je 
predstavilo lani. 
Pomurski sejem 

letos beleži še večje 
zanimanje.
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blagovnih znamk, 

celo več, bo 
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celjskem sejmišču. 
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Sejmi

obiskovalci na zunanjih površinah lahko preizkusili na 
plezalni steni, se s t. i. zipelinom spustiti z ene strani 
na drugo, za najmlajše pa je bila na voljo otroška 
skakalnica v organizaciji Francija Petka.

Februarja v ospredju hrana
Medtem ko je bil v začetku februarja hkrati s turi-
stičnim sejmom v Ljubljani sejem gastronomije, 
slaščičarstva in sladoleda Gast & Expo, bo hrana 
imela glavno besedo tudi v Celju, kjer bodo sejem-
sko sezono začeli s Kulinartom in Festivalom kave 
Slovenija, nato pa nadaljevali s še tremi festivali, in 
sicer 22. aprila z 2. Festivalom sira, olj, vina in rib ter 2. 
Festivalom palačink in cesarskega praženca, 17. junija 
pa z 2. Festivalom piva, burgerjev in čilija. 

Na Festivalu kave bodo pripravili aktualna preda-
vanja za strokovno in splošno javnost, tudi o tem, 
kako čistiti opremo za espresso, kako zmleti kavo zanj 
in kako ga pravilno skuhati; obiskovalci bodo izvedeli 
več o cuppingu (opazovanje in prepoznavanje okusov 
in arom v kuhani kavi) in umetnosti risanja z mlečno 
peno (latte art), na Kulinartu pa bodo obiskovalci z 
največjimi domačimi kuharskimi mojstri med drugim 
spoznavali tradicionalno kuhinjo na sodoben način, 
napoveduje organizator Celjski sejem. gg
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Sejem Dom plus 

2. jesenski sejem graditeljstva

8. 11.–12. 11. 2017

sejemdom.plus

Avtomobilski salon 

24. avtomobilski salon Slovenije

27. 3.–2. 4. 2017

avtomobilski-salon.si

Vino Ljubljana

59. mednarodno ocenjevanje vin

30. 6.–2. 7. 2017

vinoljubljana.si

Ambient Ljubljana 

28. pohištveni sejem 

8. 11.–12. 11. 2017

ambientljubljana.si

Sejem Dom 

56. mednarodni sejem graditeljstva

7. 3.–12. 3. 2017

sejemdom.si

Narava-zdravje

48. sejem za zdrav življenski slog

12. 10.–15. 10. 2017

narava-zdravje.si

Natour Alpe-Adria 

28. sejem in borza turizma

1. 2.–4. 2. 2017

natour-alpeadria.si

Gospodarsko razstavišče 

Prireditveni center Ljubljana

Dunajska cesta 18

gr-sejem.si




