V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška vabi
na udeležitev dogodka: 52. MOS Celjski sejem.

»Vabilo na dogodek: 52. MOS CELJSKI SEJEM – 12.9.2019«
Predstavitev dogodka
» MOS je poslovno-sejemska prireditev, ki vsako leto privabi več kot 800 neposrednih in 1.400 zastopanih
razstavljavcev ter več kot 100.000 obiskovalcev. Razdeljena je na 5 področij: MOS Dom, MOS Tehnika,
MOS Turizem, MOS B2B in MOS Plus. MOS spremljajo tudi predavanja, dogodki in delavnice iz
posameznih področij, kjer lahko dobite številne koristne informacije vezane na podjetništvo in vzpostavite
nove kontakte s poslovnimi partnerji. Sejem ima tradicionalno tudi državo partnerico, kar dodatno olajša
vzpostavitev gospodarskih vezi med državama. Letos je to Črna gora.«
52. MOS Celjski sejem poteka od torka, 10.9.2019 do nedelje, 15.9.2019. SPOT svetovanje Koroška
organizira brezplačen obisk MOS sejmišča za podjetnike iz Koroške regije v četrtek, 12.9.2019.Ta dan
smo izbrali z razlogom, da podjetnikom ponudimo možnost za njih najbolj aktivnega programa, ki se bo
odvijal v tem terminu. Namreč, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Advantage Austria Ljubljana s
partnerji mrežo zbornic New Alpe Adria ter Enterprise Europe Network organizira mednarodno poslovno
srečanje z naslovom »Uspešno v Sloveniji« s pričetkom ob 10.00 uri v Modri dvorani celjskega sejmišča.
Dogodek je namenjen podjetjem, ki delujejo na področju:







gradbeništva,
elektro industrije,
elektronike in mehatronike,
avtomatizacije in merilne tehnike,
raziskav, razvoja, prenosa tehnologij,
strojev za obdelavo in oblikovanje
kovin in orodij,









kovinske industrije,
obnovljivih virov energije,
lesne industrije,
plastike,
živilske industrije,
turizma,
logistike ter transporta.

Program dogodka
9.30 -10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 16.00
16.00 – 16.40

prihod na MOS Celje – registracija udeležencev
pozdrav udeležencem
delavnica: Kako najti pravega prodajnega partnerja/distributerja?
hladno – topli bife in mreženje
individualni sestanki po predhodnem razporedu (B2B) oz. ogled sejma MOS Celje
vrnitev na Koroško do izhodiščnih postaj

* v program so vključeni vnaprej dogovorjeni B2B sestanki. Posamezen B2B sestanek traja 20 minut. V
kolikor bi se želeli teh sestankov udeležiti, vas prosimo, da nam to ob prijavi sporočite, saj so prijave na
omenjene sestanke do 9.9.2019. Na B2B sestanke se prijavite sami na povezavi: https://successful-inslovenia.b2match.io/ in si izberete podjetja s katerimi želite navezati stike.

Za tiste podjetnike, ki se želijo z nami udeležiti 52. MOS Celjski sejem in ne želijo sodelovati v zgoraj
navedenemu programu (ni obvezen), velja slednje:
9.30 -10.00
10.00 – 16.00
16.00 – 16.40

prihod na MOS Celje – registracija udeležencev
ogled sejma MOS v lastni režiji
vrnitev na Koroško do izhodiščnih postaj

Odhod minibusa iz izhodiščnih točk v regiji
7.55
8.10
8.25
8.40

Radlje ob Dravi (avtobusna postaja - Bajta)
Dravograd (glavna avtobusna postaja)
Ravne na Koroškem (avtobusna postaja)
Slovenj Gradec (glavna avtobusna postaja)

PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti: spot.koroska@gmail.com ter na telefon SPOT svetovanje Koroška
064 263 784 ali 064 277 968, najkasneje do ponedeljka, 02.09.2019, do 12. ure.
Število prijav je omejeno do zasedbe mest v minibusu. Ob prijavi sporočite tudi kraj vstopa na minibus.
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka - SPOT svetovanje Koroška

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Aktivnost se
financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz akcijskega
načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«

