SLOVENIA@EXPO2020:
PROMOCIJSKI PAKETI ZA PODJETJA
Med oktobrom 2021 in aprilom 2022 bo Dubaj središče svetovnega dogajanja. Na rekordni
izvedbi svetovne razstave EXPO se bo predstavilo več kot 190 držav, njihove paviljone in
razstavne prostore pa bo obiskalo skupaj več kot 25 milijonov obiskovalcev.
EXPO 2020 v Dubaju bo šest mesecev stičišče naprednih ljudi iz vsega sveta, povezanih v
osupljivo in nikoli videno svetovno platformo, ki bo ponudila otipljive odgovore na ključne izzive
človeštva: kako spodbujati tehnološki razvoj, da bo ta krepil blaginjo in varnost ljudi in ščitil
naravno okolje.
Slovenija bo ena od nekaj več kot 80-tih držav, ki se bodo na razstavi EXPO 2020 predstavile z
lastnim paviljonom. Ta odločitev je del strateških načrtov države za krepitev gospodarskega
sodelovanja s trgi na Bližnjem vzhodu, v južni Aziji in Afriki, na katerih živi več kot 3 milijarde
ljudi. Če bo EXPO 2020 vstopna točka na te trge, bo slovenski paviljon vstopnica za hitrejši
prehod skozi ta vrata.
Slovenski paviljon bo pol leta dom slovenskih podjetij, ustanov in posameznikov, ki želijo svetu
pokazati prebojne rešitve za najrazličnejše izzive trajnosti, od vprašanja varnosti okolja,
človekovega zdravja, učinkovite rabe naravnih energetskih virov, do varovanja pitne vode,
zahtevnih vprašanj s področja ravnanja z odpadki, do izzivov samooskrbe in bitij, ki so zanjo
neobhodno potrebna.
Ja, tudi zato bo simbol našega nastopa v Dubaju čebela. Drobno in za ohranitev življenja na
planetu Zemlja nepogrešljivo bitje, bo spremljalo cel spekter dogodkov na paviljonu in svetu
sporočalo, kdo smo in v kaj verjamemo. Smo narod naprednih ljudi, ki prinašajo znanja iz narave
in iščejo navdih v najnaprednejših izumih in verjamemo v to, da je uglašenost razvoja z naravo in
človekom možen in edini pravi ideal življenja na Zemlji.
Paviljon smo zasnovali z mislijo na potrebe poslovnega okolja. Zato smo enega od treh
nadstropij v celoti namenili poslovnim dogodkom. Podporo jim bomo nudili s stalno prisotnostjo
vrhunsko usposobljenega (in tudi slovensko govorečega) osebja na paviljonu in tehnološko
podporo, ki bo omogočala izvedbo dogodkov po vsakršni meri.
Želimo si, da bi bila izkušnja v Dubaju za vse, ki boste del zgodbe na slovenskem paviljonu,
pozitivna in merljiva v novih partnerstvih in sodelovanjih.
Za to gre. Zato se vidimo v Dubaju!

PROMOCIJSKI PAKETI ZA PODJETJA:
PRILOŽNOSTI ZA SODELOVANJE

Za podjetja, ki bodo želela sodelovati na največjem dogodku leta 2021 in 2022, smo
pripravili celovite promocijske pakete, ki jim bodo zagotavljali vse potrebne storitve
ter organizacijsko in tehnično podporo, ki jih podjetja potrebujejo za uspešno
sklepanje novih poslov, za širitev poslovanja, za iskanje novih poslovnih priložnosti in
za osvajanje novih mednarodnih trgov.
Glede na resnično bogat nabor storitev in podpore, ki bodo v okviru promocijskih
paketov podjetja deležna, bo za zakup paketov s strani podjetij potrebna finančna
participacija.
V zvezi s finančno participacijo podjetjem predlagamo, da se pozanimajo o možnostih
pridobitve vavčerjev, ki jih je razpisal Slovenski podjetniški sklad in bodo pokrivali
med drugim tudi udeležbo na Expo 2020.

VAVČER ZA NASTOP NA MEDNARODNIH
FORUMIH V TUJINI
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča, da pridobijo sofinancirane
upravičene stroške v višini največ 60%. Minimalna višina subvencije je 300 EUR,
maksimalna pa 3.000 EUR, višina sredstev, ki so na razpolago pa je 500.000 EUR.
Vavčer

je

dostopen

na

spletni

povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?

view=tender&id=79.

VAVČER ZA UDELEŽBO V GOPODARSKIH
DELEGACIJAH V TUJINO
Mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča, da pridobijo sofinancirane
upravičene stroške v višini največ 60%. Minimalna višina subvencije je 300 EUR,
maksimalna pa 5.000 EUR, višina sredstev, ki so na razpolago pa je 800.000 EUR.
Vavčer

je

dostopen

view=tender&id=80.

na

spletni

povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?

PROMOCIJSKA PAKETA ZA PODJETJA

PODJETNIŠKI PAKET

Paket, namenjen podjetjem, ki bodo na Expu 2020 s svojimi produkti in
storitvami naslavljala končne kupce in razstavljala v Showroomu.
Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi za Podjetniški paket je en
teden, vrednost paketa je 5.000 EUR brez DDV.

POSLOVNI PAKET

Paket, namenjen podjetjem ki bodo na Expu 2020 s svojimi produkti in
storitvami naslavljala druge poslovne subjekte z namenom širitve
poslovanja. Časovno okvir prisotnosti na svetovni razstavi za Poslovni
paket je en teden, paket je ponudbeno bogatejši kot Podjetniški paket,
vrednost paketa je 10.000 EUR brez DDV.

MOŽNOSTI PREDSTAVITVE PODJETJA NA PAVILJONU

Interaktivna stojnica v Showroomu, v okviru katere se bo podjetje lahko
predstavilo na lastni stojnici, ki bo omogočala tako vizualno kot tehnološko
funkcionalno napredno predstavitev produktov ali storitev. Stojnica ima svoj lastni
priključek za elektriko, na paviljonu bo dostop do WI-FI, podjetja bodo lahko delila
tudi promocijske materiale, digitalne vsebine pa bodo lahko prikazovala na LCD
zaslonu za stojnico.
Predstavitveni prostor za podjetja na Trgu Evrope, ki bo podjetjem omogočal
dodatno promocijo in izpostavljenost.
Predstavitev podjetja na t.i. organiziranem promocijskem dogodku
»Green.Creative.Smart«, ki bo nekajkrat na teden potekal na Trgu Evrope in bo
omogočal predstavitve več podjetjem hkrati na enako tematiko. Zagotovili bomo
osnovno infrastrukturo za dogodek in organizacijsko podporo, dogodek pa
ustrezno promovirali.
Možnost organizacije poslovnega promocijskega dogodka podjetja na Trgu
Evrope, kjer bo priložnost za promocijo in predstavitev podjetja širši javnosti, v
skladu z vnaprej dogovorjenim scenarijem. Zagotovili bomo organizacijsko
podporo pri izvedbi dogodka ter promocijo na koledarju dogodkov Expa.
Možnost organizacije poslovnega sestanka v Konferenčnih sobah v
Slovenskem poslovnem središču,

ki bosta na voljo po vnaprej usklajenem

urniku, časovni okvir, predviden za posamezen sestanek pa je 60 min.
Konferenčni sobi sta opremljena s sodobno tehnološko in komunikacijsko opremo,
ki bo omogočala tudi izvedbo videokonferenčnih klicev, gostom pa bo na voljo tudi
osnovna pogostitev.

Organizacija sprejema v Slovenskem poslovnem središču, v okviru katere bodo
podjetja bodo lahko organizirala sprejem za svoje poslovne partnerje in goste, za do
20 oseb, po vnaprej dogovorjenem scenariju in usklajenem urniku. Na voljo bo oprema
prostora, fingerfood postrežba in organizacijska podpora ob dogodku.
Organizacija dogodka v Slovenskem poslovnem središču s pogostitvijo za do 50
oseb, v okviru katere bodo podjetja lahko organizirala večji stoječ ali sedeč dogodek,
po vnaprej določenem scenariju in usklajenem urniku. Zagotovljena bo organizacijska
podpora pri postavitvi in izvedbi samega dogodka, na voljo pa bo postrežba hladno toplih jedi.
Ekskluzivna uporaba VIP Podrecca Salona, ki bo na voljo za poslovna srečanja z
najpomembnejšimi poslovnimi partnerji, kjer bo zagotovljeno dodatno udobje v
estetsko dovršenem prostoru ter ob vrhunski gastronomiji. VIP Podrecca Salon bo
mogoče uporabljati skladno z razpoložljivostjo, zagotovljena bo vsa potrebna
organizacijska podpora.
Izpostavljenost produkta podjetij v razstavnih vitrinah paviljona, ki bo podjetjem
omogočala, da bodo svoje produkte lahko razstavila v vitrinah konferenčnih sob
Slovenskega poslovnega središča.
Predstavitvene možnosti na drugih prizoriščih
Slovenija je skozi dosedanje aktivnosti v sklopu priprav na sodelovanje na razstavi
EXPO 2020 ustvarila visoko prepoznavnost in pridobila zaupanje organizatorjev, zato
so naše možnosti za sodelovanje na dogodkih drugih držav ali na dogodkih, ki jih bo
izvedel organizator, velike in jih velja dobro izkoristiti.
Na skupnih prizoriščih, ki so v domeni organizatorjev EXPO 2020, je na voljo 16
različnih prireditvenih prostorov, ki sprejmejo od nekaj deset do skoraj 20.000
obiskovalcev. Slovenija s je že zagotovila izvedbo dogodkov na teh prizoriščih in
osrednji bo praznovanje slovenskega nacionalnega dneva, ki bo 8. 2. 2022. Za druge
dogodke velja, da jih bomo organizirali na pobudo in v partnerstvu s podjetji in
ustanovami, ki bodo gostovale na našem paviljonu.

POJAVNOST V KOMUNIKACIJSKIH KANALIH
Pojavnost logotipa, slogana ali video sporočila podjetja na zaslonih, ki so
postavljeni na različnih lokacijah paviljona, na glavnem ekranu na Trgu Evrope in v
Slovenskem poslovnem središču.
Predstavitev v promocijskih brošurah, kjer bo omogočena predstavitev podjetja,
ključni kontakti in vse druge, za nastop na Expu relevantne informacije.
Predstavitev na spletni strani Slovenija Expo 2020 Dubaj, z opisom podjetja
logotipom, kontakti in povezavo na lastno spletno stran.
Medijska in promocijska izpostavitev podjetja na Slovenia@Expo dogodkih, ki se
bodo izvedli pred pričetkom svetovne razstave.
Predstavitev in izpostavitev podjetij na Expo spletnih portalih in družbenih
omrežjih slovenskega paviljona (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) s
podrobnim opisom ali promocijskim člankom podjetja.

DODATNE EKSKLUZIVNE STORITVE ZA PODJETJA
Vstopnice na Expo 2020 Dubaj za podjetja in njihove poslovne partnerje ter goste.
Dostop do uradne Expo 2020 Dubaj B2B aplikacije, ki bo s pomočjo UI tehnologije
omogočala vzpostavljanje stikov z najbolj relevantnimi potencialnimi gospodarskimi
partnerji, mreženje, načrtovanje sestankov in izvajanje video klicev, izvoz baze
kontaktov in drugo.
Open Slovenian Business Lunch v Slovenskem poslovnem središču: v okviru
poslovnega kosila, ki ga bomo organizirali večkrat na teden, bodo podjetja lahko
izkoristila priložnost mreženja in nanj povabila svoje ekskluzivne goste (2 na podjetje).
Na ta način želimo podjetjem omogočiti tudi neformalna poslovna srečanja, ki so za
sklepanje poslov v arabskem svetu ključnega pomena.
Svetovanje pri izboru letalskih povezav in hotelskih namestitev ter organizacija
lokalnih transferjev oz. nudenje drugih logističnih informacij za prijetno bivanje in
obisk Expa 2020 v Dubaju.

PREGLEDNICA PROMOCIJSKIH PAKETOV
PAKET
PREDSTAVITVENI PROSTOR

PODJETNIŠKI

SHOWROOM

POSLOVNI

TRG EVROPE

ORGANIZACIJA POSLOVNEGA PROMOCIJSKEGA DOGODKA NA TRGU EVROPE
ORGANIZACIJA POSLOVNEGA SESTANKA V KONFERENČNIH SOBAH
V SLOVENSKEM POSLOVNEM SREDIŠČU

7x

15 x

ORGANIZACIJA SPREJEMA V SLOVENSKEM POSLOVNEM SREDIŠČU
(DO 20 OSEB)

1x

ORGANIZACIJA SPREJEMA V SLOVENSKEM POSLOVNEM SREDIŠČU
(DO 50 OSEB)

1x

PREDSTAVITEV PODJETJA NA DOGODKU
"GREEN. CREATIVE.SMART."
EKSKLUZIVNI NAJEM VIP PODRECCA SALONA ZA GOSPODARSKA
SREČANJA NA NAJVIŠJI RAVNI (ZAKUP DO 3 URE)

2x

IZPOSTAVLJENOST PRODUKTOV PARTNERJA V RAZSTAVNIH
VITRINAH PAVILJONA
POJAVNOST V KOMUNIKACIJSKH KANALIH
POJAVNOST LOGOTIPA, SLOGANA ALI VIDEO SPOROČILA NA OSREDNJEM IN
SPREMLJEVALNIH ZASLONIH NA TRGU EVROPE IN V POSLOVNEM SREDIŠČU
PREDSTAVITEV PODJETJA V PROMOCIJSKIH BROŠURAH
PREDSTAVITEV NA SPLETNI STRANI SLOVENIA@EXPO2020
VKLJUČENOST NA DOGODKE SLOVENIA@EXPO2020
PRESTAVITEV NA SPLETNIH PORTALIH SPIRIT SLOVENIJA
PREDSTAVITEV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH SLOVENIA@EXPO2020
DODATNE EKSKLUZIVNE STORITVE ZA PODJETJA
VSTOPNICE NA EXPO 2020 DUBAJ

2 TEDENSKE +
10 ENODNEVNIH

4 TEDENSKE +
25 ENODNEVNIH

DOSTOP IN UPORABA URADNE EXPO 2020 DUBAJ B2B APLIKACIJE
VABILO NA SLOVENIAN BUSINESS LUNCH V SLOVENSKEM POSLOVNEM
SREDIŠČU (2 PREDSTAVNIKA NA PODJETJE + 2 GOSTA)
ORGANIZACIJA LOKALNIH TRANSFERJEV (LETALIŠČE-HOTEL-EXPO)
SVETOVANJE GLEDE IZBORA LETALSKIH POVEZAV IN HOTELSKIH
NAMESTITEV OZ. DRUGE LOGISTIČNE INFORMACIJE

VREDNOST

Navedene vrednosti paketov ne vključujejo DDV.

5.000 €

10.000 €

