W W W.SEEMEET.SI

ORGANIZATORJI

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Pridružite se nam na poslovnem srečanju,
ki se ga bo udeležilo 150 mednarodnih podjetij.
Bodite zraven in najbolje izkoristite dva dni vnaprej
dogovorjenih sestankov s potencialnimi partnerji.
Vzpostavite prave stike in se srečajte s podjetji,
ki vas zanimajo in ki jih zanima vaše podjetje.

10. - 11. OKTOBER 2018
MARIBOR, SLOVENIJA

ZA SODELOVANJE NA SEE MEET 2018 SE LAHKO REGISTRIRATE NA WWW.SEEMEET.SI
SEE MEET SLOVENIJA 2018 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz
različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT,
predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti
in druge storitve. V zgolj dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih
z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za
nadaljnje poslovno sodelovanje.

JE SEE MEET SLOVENIJA 2018
PRAVI DOGODEK ZA VAS?
Želite vzpostaviti nove poslovne kontakte
na zelo učinkovit in preprost način? Potem
je SEE MEET pravi dogodek za vas!
SEE MEET Slovenija 2018 je namenjen
podjetjem in organizacijam, tako velikim kot

• Do 15 osebnih sestankov v dveh dneh
• 25-minutni sestanki: udeleženci si
vnaprej izberejo, s kom bi se želeli srečati

SREDA, 10. OKTOBER

in mednarodnih trgih v panogah, kot so:

• Dobrodošlica in poslovna konferenca
z uvodnimi predavanji

• Kovinskopredelovalna industrija
• Izdelki iz gume in plastičnih mas

• 7 individualnih sestankov
• Gala večerja

• Energetska učinkovitost
• Elektro industrija
• Pohištvena industrija
• Prehrana in kmetijstvo
• Turizem

• sodelovanje na poslovni konferenci,
• do 15 vnaprej dogovorjenih
sestankov v dveh dneh,
• prigrizke in napitke med odmori,
• gala večerjo ob koncu prvega dne,

majhnim, ki delajo na lokalnih, nacionalnih
• Digitalizacija in IKT

KOTIZACIJA
125 € VKLJUČUJE*

PROGRAM
SEE MEET SLOVENIJA 2018

ČETRTEK, 11. OKTOBER
• 8 individualnih sestankov
• Zaključna slovesnost

• dostop do spletnega kataloga
registriranih podjetij SEE MEET
Slovenija 2018 za obdobje enega leta.
* brez DDV

KONTAKTI
Povpraševanje in informacije
Franc Gönc
SEE MEET Slovenija 2018 koordinator

E: info@seemeet.si
T: +386 (0)41 742 348
Peter Ekart
SEE MEET Slovenija 2018 koordinator

E: peter.ekart@mra.si
T: +386 (0)2 333 13 02

WWW.SEEMEET.SI
Organizator si pridružuje pravico za omejitev števila prijavljanih udeležencev iz kateregakoli sektorja, za katerega je razvidno, da vrsta in dejavnost podjetja nista primerna za dogodek in če je za posamezni sektor preveliko šteilo podjetij za SEEMEET Slovenia 2018.

