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Vaš EXPEDIRE dan dobaviteljev
Najdite dobavitelja iz Avstrije!
Zanesljivi dobavitelji so pomembni za uspešno podjetje. Mariborska razvojna agencija in
Gospodarska zbornica Slovenije ponujata v okviru projekta EXPEDIRE možnost organiziranja
brezplačnega dneva dobaviteljev.
Izkoristite priložnost za vzpostavitev trajnih vezi z dobavitelji.
Kako deluje?
1. Pošljite natančen profil povpraševanja z vsemi zahtevami za potencialne dobavitelje.
2. Skupaj z našimi avstrijskimi partnerji poiščemo podjetja, ki se ujemajo z vašo poizvedbo.
3. Na seznamu možnih podjetij izberete podjetja, s katerimi bi se želeli osebno srečati.
4. Organiziramo dan dobavitelja: vsako podjetje, ki ga izberete, prejme povabilo na razgovor
na dogovorjen termin, da se vam predstavi. Tako lahko v enem dnevu enostavno srečate
vse potencialne dobavitelje!
Vas zanima ta brezplačna storitev? Obrnite se na EXPEDIRE ekipo v vaši regiji:
LJUBLJANA: Gospodarska zbornica Slovenije I Andrej Brvar I andrej.brvar@gzs.si I T: 01 5898
461 I www.gzs.si

MARIBOR: Mariborska razvojna agencija I Vladimir Rudl I vladimir.rudl@mra.si I T: 02 3331 303 I
www.mra.si

Priprava osebnega profila na
LinkedInu za učinkovito oblikovanje
profila podjetja na LinkedInu
V sredo, 10. januarja 2018, smo na Gospodarski zbornici
Slovenije v okviru projekta EXPEDIRE organizirali brezplačno delavnico »Priprava osebnega
profila na LinkedInu za učinkovito oblikovanje profila podjetja na LinkedInu«, vodstvom
predavateljice Brigite Lazar Lunder, izkušene svetovalke podjetjem o učinkoviti rabi LinkedIn
strani za prodajo, marketing in HRM ter avtorice številnih člankov o LinkedIn strani.
Socialna omrežja so namreč še vedno aktualna kot orodja za promocijo podjetja in njegovih
izdelkov in/ali storitev. Tokrat smo izpostavili poslovno mrežo LinkedIn, ki trenutno visoko kotira
v poslovnem svetu in velja za zelo kredibilen portal v primerjavi z drugimi družabnimi omrežji.
Predavateljica je udeležencem podrobno razložila prednosti uporabe tega poslovno
komunikacijskega kanala za podjetja, ki lahko na ta način zelo učinkovito in usmerjeno širijo
svojo ponudbo ter merijo učinek.
Naučili smo se tudi vsebin, ki jih morajo vsebovati osebni profili zaposlenih za čim boljši vtis ter
o primerih slabih profilov.
Več informacij: Gospodarska zbornica Slovenije I Dimičeva 13 I Ljubljana I T: 01 5898 113

Avstrijska podjetnica predstavila
japonsko masažo obraza in Qi-Gong
v Mariboru
Gospa Natalija Tschelej-Kreibich

(podjetje RAST Natural

Beauty iz Beljaka) se ukvarja z japonsko masažo obraza in Qi-Gongom. Je certificirana
maserka/terapevtka (ISO/IEC 17024), ki na avstrijskem Koroškem sodeluje tudi z zobozdravniki,
saj k njej prihajajo tudi pacienti po operaciji čeljusti. V Sloveniji jo zanima sodelovanje s
kozmetičnimi saloni in hoteli, ki želijo nuditi tovrstno japonsko masažo in jim lahko ponudi
ustrezno usposabljanje kadrov.
Uvodna predstavitev podjetnice na slovenskem trgu je bila organizirana 5. februarja 2018 v
Mariboru na lokaciji Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Ga. Tschelej-Kreibich je na
praktičnem primeru masaže predstavila svojo ponudbo članicam sekcije kozmetičark ter sproti
tudi odgovarjala na posamezna vprašanja udeležencev. Predstavila je tudi svojo knjigo na
obravnavanem strokovnem področju ter ponudbo za usposabljanje kadrov.

Dodatne informacije za zainteresirana slovenska podjetja: vladimir.rudl@mra.si

Avstrijska podjetja iščejo slovenske
partnerje
EXPEDIRE 013 I Avstrijsko podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in gradnjo hiš, išče gradbena
podjetja za izvajanje del na področju: gradbenega inženiringa, krovstva, tesarstva, mizarstva,
zidarstva, ključavničarstva, montaže hiš, montaže oken, montaže vrat ter kovinskih in
aluminijskih konstrukcij.
EXPEDIRE 014 I Avstrijsko podjetje išče fleksibilnega slovenskega dobavitelja jekla, ki je
sposoben dobavljati in izdelovati jeklo po risbah za varnostne sisteme na področju tunelskih
konstrukcij ter ima standardne certifikate EU.
Več informacij:
Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, kontaktna oseba: ga. Jolanda
Damiš Polanc, elektronski naslov: jolanda.damis@mra.si, een@mra.si, T: 02 3331 307.

LinkedIn skupina EXPEDIRE
Vas zanimajo aktualni dogodki, ki jih izvajamo v okviru
projekta EXPEDIRE?
Bi si želeli ogledati aktualne profile avstrijskih podjetij, ki
iščejo poslovne partnerje v Sloveniji?
Vključite se v EXPEDIRE skupino na omrežju LinkedIn:
https://www.linkedin.com/groups/13529000

Uredništvo e-novic EXPEDIRE
Mariborska razvojna agencija I Pobreška cesta 20 I 2000 Maribor I T.: 02 3331 306
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