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Spoštovani,
Nevladna organizacija ZELENA EKO PLANETA iz Beograda v soorganizaciji z
Gospodarsko zbornice Srbije ter v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, vabijo
predstavnike slovenskega gospodarstva na mednarodni sejem ekologije, konferenco in
poslovni B2B dogodek

ECO EXPO 2012
ki bo potekal 1. in 2. marca 2012, v BELEXPOCENTRU v Novem Beogradu
ECO EXPO - www.ecoexpo.rs je mednarodni sejem ekologije, ki se bo v Beogradu
odvil drugič po vrsti. Gre za najodmevnejši dogodek te vrste v širši geografski regiji z željo
združevanja razstavljavcev in obiskovalcev iz Srbije, širše regije pa tudi iz ostalih delov
sveta, ki lahko s svojimi izdelki, storitvami in znanjem prispevajo k ozaveščanju in
poslovnem sodelovanju na področju okoljskih rešitev.
Z željo, da bi pospešili sodelovanje med poslovneži s tega področja so organizatorji
ob sodelovanju Gospodarske zbornice Srbije k sodelovanju povabili tudi gospodarske
zbornice nekaterih tujih držav. Na ta način bodo tuje zbornice nosilci posameznih
nacionalnih predstavitev in koordinatorji obiska predstavnikov tujih podjetij, ki bodo v
okviru dogodka lahko predstavila svoje izkušnje in dosežke s področij varovanja okolja,
obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti.
Lokalni organizator dogodka zagotavlja sodelujočim organizacijo sestankov in
razgovorov s predstavniki gospodarstva in institucij iz Republike Srbije, tako na zveznem
kot lokalnem nivoju, pri čemer je zagotovljena vsa potrebna logistika v času med in po
samem dogodku, ki je osnovan prav na v naprej pripravljenih sestankih z želenimi
potencialnimi lokalnimi in tujimi partnerji.
Prvega tovrstnega dogodka, ki je potekal med 19. in 20. majem lani v soorganizaciji
srbskega Ministrstva za okolje in prostor, Sekretariata za zaščito okolja in prostorskega
planiranja Srbije ter Gospodarske zbornice Srbije se je udeležila vrsta tujih in domačih
strokovnjakov, ki so se preko dinamičnega in vsebinskega dialoga, B2B sestankov ter
posameznih in skupinskih nastopov seznanili o ekološkem dometu Republike Srbije,
evropskih usmeritvah, obvezah in prednostih združevanj in izzivih evropske politike s
katerimi se sooča Srbija. Udeleženci lanskoletne konference so se srečali s predstavniki
svetovnih finančnih institucij kot sta Nemška razvojna banka (KFW) in Svetovna banka, pa
tudi s predstavniki lokalnih uprav, ki so predstavili načrte in ideje s področja varovanja
okolja in ekologije. Prav tako so se obiskovalci seznanili z delom in načrti domačih podjetij
(EKOstar PAK, SEKOPAK, SRBIJAGAS, EPS, DELTA-PAK, BEOGAS, RECIKLAŽA JUG,
FARMAKOM MB, JKP Gradska čistoća, in drugimi). Na sejmu so bili prisotni tudi mnogi tuji
razstavljavci.
***

MOŽNOSTI IN POGOJI UDELEŽBE NA SEJMU:
Predstavniki slovenskih podjetij, ki jih zanima udeležba na dogodku se lahko
prijavijo kot obiskovalci in/ali kot razstavljavci s svojo stojnico.
V primeru, da se podjetje želi udeležiti dogodka s samostojnim nastopom na
svoji stojnici v velikosti 20 - 40 m2 se o tem dogovori neposredno z organizatorji
dogodka. Obstaja tudi možnost sponzoriranja dogodka, konference in B2B srečanj.
Podrobne informacije na www.ecoexpo.rs .
V primeru zadostnega interesa slovenskih podjetij za udeležbo na dogodku
(najmanj 6 podjetij) nudimo možnost skupinskega sejemskega nastopa na skupnem
razstavnem prostoru GZS v velikosti 50 – 60 m2. V tem primeru se stroški najema
razstavnega prostora in udeležbe na dogodku porazdelijo na vse zainteresirane. Ocena
stroška na podjetje znaša 600,00 € + DDV (za nečlane GZS: 800,00 € + DDV), pri čemer
dobi podjetje na razpolago pribl. 8 m2 razstavnega prostora in pravico udeležbe in
sestankov z vsemi udeleženci v okviru programa. V ceno niso vključeni individualni
stroški potovanja in namestitve, kot tudi ne stroški priprave in dostave razstavnega
materiala (pisno in elektronsko gradivo, manjši vzorci, modeli).
Za prijavljena podjetja bomo v prvi polovici februarja organizirali pripravljalni
sestanek na GZS.
Podjetja, ki se želijo dogodka udeležiti kot udeleženci (poslušalci) ne pa kot
razstavljalci plačajo organizatorju kotizacijo v višini približno 300 € (DDV vključen). Ta
način udeležbe omogoča udeležbo na sestankih v okviru naprej pripravljenih B2B
srečanj samo s predstavniki lokalnih in tujih podjetij, ne pa tudi s predstavniki lokalnih
institucij in uprave. V tem primeru se podjetje samostojno udeleži dogodka in ne pod
okriljem GZS – vaše kontaktne podatke bomo posredovali organizatorju.
Vabimo slovenska podjetja, ki jih zanima poslovno sodelovanje na področju ekologije,
varstva okolja, alternativnih energetskih virov, energijske učinkovitosti in bi se dogodka
v Republiki Srbiji želeli udeležiti, da izpolnijo priloženo prijavnico in jo do 14. februarja
(zadnji rok za prijavo!!) pošljejo po elektronski pošti: matej.rogelj@gzs.si po faksu 01
5898 100 ali na naslov GZS – Center za mednarodno poslovanje, Dimičeva 13, 1504
Ljubljana.
Podrobnosti in dodatne informacije v zvezi z dogodkom ECO EXPO 2012 lahko
dobite na Centru za mednarodno poslovanje na GZS, kontaktna oseba g. Matej Rogelj,
telefon: 01 5898 164.
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