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E-novice EXPEDIRE
Vabljeni k prebiranju 1. številke e-novic projekta EXPEDIRE.

O projektu EXPEDIRE
Cilj projekta EXPEDIRE je povečati število izvoznih podjetij na obeh straneh meje. V naslednjih 3
letih bodo projektni partnerji pridobili majhna in srednje velika podjetja (MSP) iz Avstrije in
Slovenije, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem in med katerimi se bodo sklepala čezmejna
poslovna partnerstva. Tekom projekta bi se naj vzpostavilo 10 poslovnih partnerstev, ter
pridobilo 150 novih MSP-jev, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem. V projekt bo vključenih
300 MSP-jev, ki bodo aktivno sodelovala pri oblikovanju projektne ponudbe. Projektna ponudba
bo vključevala mrežne dogodke, ter nove programe podpore in usposabljanja na področju
izvoznega poslovanja. Z izvedenimi ukrepi, vključno z Izvozno akademijo, ki je sestavljena iz
modulov dejanskih usposabljanj in spletnih usposabljanj v angleškem jeziku, bodo vključena
podjetja usposobljena za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju izvoza. Prav tako bodo
vključena podjetja deležna individualnih podpornih storitev in svetovanj na njihovi poti na nove
trge. V okviru projekta razvite podporne strukture se bodo po zaključku projekta še nadgrajevale
in uporabljale.
Več o projektu: http://www.mra.si/expedire.html

https://www.gzs.si/skupne_naloge/mednarodno_poslovanje/vsebina/Aktualno/Projekt-EXPEDIRE
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Učinkovita predstavitev potencialnemu partnerju
V praksi se velikokrat zgodi, da obstoječi predstavitveni materiali podjetja (brošure, mape,
katalogi, spletne strani, PPT, ipd) ne vzbudijo zanimanja pri kupcu oziroma nanj ne naredijo
želenega vtisa. Namen delavnice je bil predstaviti nova znanja in metode za učinkovito
predstavitev podjetja potencialnemu partnerju.
EXPEDIRE projektna ekipa je 5.9.2017 v Ljubljani izvedla delavnico pod vodstvom mag. Marjane
Majerič, strokovnjakinje za finančno poslovanje ter mentorice in svetovalke pri podpori
podjetjem v procesu pridobivanja tveganega kapitala oz. finančnih virov v fazi rasti podjetja.
Finančna znanja s področja podjetništva je pridobila kot investicijska managerka v skladu
tveganega kapitala Horizonte Venture Management in nato kot namestnica direktorja v Smart
Start Inkubatorju. Je akreditiran coach v okviru evropske pobude EIT – Climate-KIC in
ClimateLaunchpad ter aktivna članica pobude Healthday.si in Mreža IKT.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GoRk2tPOZZw
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Vključite se v EXPEDIRE skupino na omrežju
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https://www.linkedin.com/groups/13529000
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Projekt EXPEDIRE je sofinanciran v
okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Avstrija iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
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Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov
prejeli na osnovi vaše predhodne prijave za sodelovanje v projektu
EXPEDIRE, na osnovi telefonske prijave, na podlagi priporočila,
izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih
podobnih dogodkih. Sporočilo lahko posredujete tudi vašim prijateljem.
Odjava

