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E-novice EXPEDIRE
EXPEDIRE webinar

Vabljeni na webinar "Angleške predstavitvene spretnosti",
ki bo potekal 21. junija 2018 med 14:00 in 15:00 uro.
Prijave: academy.ic-steiermark.at

Delavnica I Priprava izvoznega načrta
Mariborska razvojna agencija organizira v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico
delavnico: “Priprava izvoznega načrta”, ki je namenjena podjetjem – novim izvoznikom in tistim,
ki želijo vstopiti na nove trge. Delavnica bo potekala na lokaciji OOZ Maribor, dne 29.8.2018, od
13:00 do 17:00 ure.
Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija, g. Vladimir Rudl, vladimir.rudl@mra.si

Izvedena delavnica I Kako iz lon poslov preiti v
dobičkonosno mednarodno B2B prodajo celovitih rešitev
V torek, 22. maja 2018, smo na Gospodarski zbornici Slovenije v okviru projekta EXPEDIRE
organizirali brezplačno delavnico »Kako iz lon poslov preiti v dobičkonosno mednarodno B2B
prodajo celovitih rešitev«, mag. Dragana Simeunovića, direktorja podjetja Premicon d.o.o.
Predavatelj

je

magister

mednarodne

ekonomije

in

univerzitetni

diplomirani

inženir

elektrotehnike. Ima 25-letne karierne izkušnje v mednarodni B2B prodaji v različnih funkcijah,
vezanih na izvoz in uvoz, ter pri tem vodil prodajno osebje, usklajeval delo s sodelavci iz drugih
oddelkov in tudi sam izvajal proaktivne prodajne aktivnosti na številnih tujih trgih. Sedaj je
direktor in lastnik svetovalne družbe Premicon d.o.o.

Na delavnici so podjetniki spoznali razliko med Lon poslom in
celovito rešitvijo v mednarodnem B2B sodelovanju in
poslovanju. Prodajni proces je namreč potrebno ves čas
prilagajati in uporabljati več tehnik prodajnih veščin in znanj.
Predvsem

pa

je

pomemben

odnos

med

kupcem

in

prodajalcem, ki je osnova za dolgoročno in plodno sodelovanje.
Udeležencem se je v praktičnem delu delavnice tudi individualno posvetil pri pripravi lastnih
vzorcev ponudb ter opozoril na točke, katere se da bolje pripraviti.
Več informacij: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, T: 01 5898 113

Izvedena delavnica I Priprava izvoznega načrta
V torek, 7. junija 2018, smo na Gospodarski zbornici Slovenije v okviru projekta EXPEDIRE
organizirali brezplačno delavnico »Priprava izvoznega načrta«, ki jo je vodil Aleš Hrovat, Vodja
prodaje Zahodna Evropa - Direktni trgi v podjetju Gorenje, d.d.
Predavatelj ima dolgoletne izkušnje v poslovanju z mednarodnimi trgi, prav tako pa tudi z
vodenjem delavnic in predavanj na to temo. Skupaj namreč ugotavljamo, da mala in srednja
podjetja v Sloveniji pogosto nimajo jasne slike o tem, kaj vse je potrebno upoštevati, ko se
odločamo za vstop na tuje trge.

Podjetja si s skrbno izdelanim izvoznim načrtom tlakujejo
učinkovitejši vstop na izbrani tuji trg, začenši z oceno in
analizo izvozne sposobnosti podjetja, raziskavo atributov
mednarodnega okolja, izbiro ciljnega trga, nadalje s selekcijo
in pridobivanjem kupcev, analizo in izbiro prodajnih poti ter
oblikovanjem cen v mednarodnem okolju, čemur sledi še
prodajni načrt, načrt marketinških komunikacij in finančni načrt.
Več informacij: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana. T: 01 5898 113

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

Avstrijska podjetja iščejo slovenske
partnerje
EXPEDIRE 016 I Smo eno vodilnih podjetij v tehnologiji recikliranja PET steklenic v Evropi. PET
steklenice izvirajo iz avstrijskega javnega zbiralnega sistema. Kosmiči se uporabljajo v plastični
industriji za vlakna, folije, steklenice …
Od leta 2008 predelujemo različne plastike in ostanke v kakovostno mletje v naši novi
tovarni.Nudimo tudi nove surovine. Nekateri materiali, ki so v preteklosti veljali za odpadke, so
danes pomembne surovine. Odpadki se pretvorijo v kakovostno mletje ali predelan material, ki

se uporablja v plastični industriji.
Zanima nas sodelovanje s podjetji na področjih:
- komunale (podjetja, ki lahko zadevne odpadke dobavljajo v Avstrijo),
- predelave plastnih mas.
EXPEDIRE 017 I Izkušen vodilni avstrijski proizvajalec energijsko varčnih infra rdečih ogrevalnih
panelov, ki jih krasi moderen-design, išče trgovinske zastopnike za prodajo izdelkov podjetjem in
končnim potrošnikom.
EXPEDIRE 022 I Avstrijsko podjetje (ponudnik elektronskih polnilcev za E-vozila in pogonskih
agregatov za E-kolesa (možna lastna montaža) želi vzpostaviti kontakt s slovenskimi proizvajalci
– dobavitelji:
1.) kabelskih adapterjev (e avtomobili)
2.) ohišij iz umetnih mas za polnilce (avtomobilski), po naročilu, okoli 500 - 1000 kosov.
Dodatno so zainteresirani za sodelovanje na področju sestavljanja pogonskega sklopa (e-kolesa)
in izdelovanje aluminijastih delov za e- kolesa.
EXPEDIRE 023 I Avstrijski proizvajalec lesenih bazenov s popolnoma biološko obdelavo vode
(brez klora - čista pitna voda), dolžina do 6,5 metrov brez betona, želi vzpostaviti sodelovanje s
slovenskimi podjetji:
1.) zastopnike za prodajo bazenov s poznavanjem panoge (izgradnja bazena, wellness, vrt)
2.) dobavitelji oblanega lesa iz termično obdelanega macesna, bora, jesena.
EXPEDIRE 024 I Avstrijsko podjetje - vodilni ponudnik interaktivnih sistemov panoramskih kamer
(livestream video, panoramski sistemi kamer povezani z vremenskimi postajami) išče zastopnike
za slovenski trg.
EXPEDIRE 025 I Avstrijska trgovina na debelo s tekstilom za dom, ki je zastopnik za kakovostne
izdelke spalnega programa blagovne znamke Sannwald (podjetje: Frankenstolz und Häussling) in
ponuja odeje, blazine, posebne blazine, posteljne vložke, posteljne nadvložke in posteljne pode
(letvena dna), išče trgovce ali trgovine z oddelkom za tekstil za spanje za prodajo svojih izdelkov.
EXPEDIRE 026 I Avstrijska arhitekturna pisarna išče slovenske partnerje za izdelavo / varjenje in
montažo aluminijastih konstrukcij za nadstreške.
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.
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