
 

 

    
 
 
 
Spoštovani, 
 
23. in 24. junija 2014 bo Slovenijo obiskala delegacija kitajske zbornice za uvoz in izvoz hrane, 
kmetijskih proizvodov in drugih izdelkov živalskega porekla in delegacija kitajskih 
gospodarstvenikov. 
 
Kitajska zbornica za uvoz in izvoz hrane, kmetijskih proizvodov in drugih izdelkov živalskega porekla 
deluje v okviru Sveta za promocijo mednarodne trgovine (CCPIT) oz. kitajske nacionalne gospodarske 
zbornice, ki ima status državnega organa. Predstavniki uradne delegacije, ki je sestavljena iz 
pomembnih uradnikov na državnem in provincialnem nivoju, lahko s svojimi odločitvami in vplivom 
bistveno pripomorejo k lažjemu dostopu slovenskih proizvodov na kitajski trg. Uradno delegacijo bo 
spremljala delegacija kitajskih poslovnežev, ki jih zanimajo različne oblike sodelovanja. Seznam 
poslovne delegacije in njihovih interesov je v prilogi. 
 
(priloga) 
 
Sektor za gospodarsko promocijo Ministrstva za zunanje zadeve v sodelovanju s Pomurskim sejmom, 
Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij in Pomursko gospodarsko zbornico organizira poslovni 
dogodek v prostorih Pomurskega sejma in sicer v ponedeljek, 23. junija 2014, z začetkom ob 12. 
uri.  
 
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku, udeležba na dogodku je brezplačna. 
 
 
Okvirni program: 
 
11.45 – 12.00 Registracija in kava 
 
12.00 – 12.20 Pozdravni nagovori 
 

Dr. Janez Šumrada, veleposlanik, vodja Sektorja za gospodarsko promocijo na Ministrstvu za 
zunanje zadeve 

 
Ga. YU Lu, podpredsednica Kitajske uvozno izvozne zbornice hrane, kmetijskih proizvodov in 

drugih izdelkov živalskega porekla 
Predstavitev kitajske delegacije 
 

Ga. Mateja Jaklič, izvršna direktorica Pomurskega sejma 
 
 
12.20 – 12.40 Predstavitev delovanja zbornice in aktivnosti članov v mednarodnem okolju- dr. 

Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Gospodarska 
zbornica Slovenije 

  Q&A 
 
12.40 – 13.00 Predstavitev potencialov Pomurske regije – g. Franc Gönc, pomočnik direktorja 

Regionalne razvojne agencije Mura  
  Q&A 
 
13.00 – 13.20    Predstavitev Pomurskega sejma in sejma Agra - Boris Nicolas Erjavec, projektni vodja   

Pomurski sejem 
              Q&A 



 

 

 
13.20 – 13.50 Predstavitev slovenskih podjetij  
 
13.50 –   Degustacija in mreženje s slovenskimi podjetji 
 
 
Prosimo, da svojo udeležbo na omenjenem dogodku potrdite na naslov andreja.kosenina@gov.si in 
sicer najkasneje do četrtka, 19. junija 2014 do konca delovnega dne. 
 
V kolikor bi želeli vaše izdelke ponuditi v degustacijo delegaciji v času mreženja, prosim javite 
Pomurskemu sejmu na telefon 02/564 2115. Število mest je omejeno. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na: Andreja Košenina, tel. 01/478 6716 oziroma 
andreja.kosenina@gov.si. 
 


