V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška, v sodelovanju z Območno
obrtno zbornico Dravograd vabi na udeležbo mednarodnega sejma Holzmesse / HOLZ&BAU 2018 v Celovcu v Avstriji.

» VABILO NA DOGODEK – Mreženje podjetnikov in odpiranje
poslovnih priložnosti HOLZ & BAU MESSE 2018 Celovec «
Vabimo vsa podjetja iz lesarske kot tudi gradbene industrije, da se nam v četrtek, 30.08.2018 pridružijo na 55.
tradicionalnem sejmu Holzmesse / HOLZ&BAU 2018 v Celovcu/Klagenfurt. Dogodek organizira SPOT
svetovanje KOROŠKA skupaj v sodelovanju z OOZ Dravograd.
Termin dogodka:
Vljudno vabljeni, da se pridružite v četrtek, 30.8.2018, od 7.00 do 16. ure.
Zaradi prehoda meje je obvezen veljavni osebni dokument.
Kdo se lahko udeleži?
Namenjen je vsem podjetnikom iz lesarske kot tudi gradbene industrije, ki se ukvarjajo s predelavo lesa,
montažnimi hišami, krovstvom, vodovodarstvom, tesarstvom, mizarstvom. Vabljena tudi podjetja s področja
transporta.
Kakšen je namen sejma?
Holz & Bau Messe 2018 je odlična priložnost, da si udeleženci na dogodku s poslovnimi sestanki udeležencev
medsebojno izmenjajo ideje, poglede in vzpostavijo nove poslovne stike za nadaljnje sodelovanje.
Kaj udeleženec lahko pridobi?
Na sejmišču bo postavljena stojnica s strani predstavnikov V-kohezijske regije, kamor je vključena tudi Koroška
regija. Predstavnik Koroške regije je RRA Koroška, ki nas bo tudi sprejela in omogočila prostor za mreženje med
podjetniki iz ostale V-kohezijske regije kot tudi drugimi podjetniki, ki se bodo odzvali povabilu na dogodek.
Udeleženci na sejmišču si bodo lahko poleg novih poznanstev, pridobili podrobne in izčrpne informacije o
najnovejših dogodkih na trgu, spoznali aktualne novosti in trende omenjene panoge.
Program dogodka:
 Odhod avtobusa iz izhodiščnih točk v regiji: ob 6.30 iz Radelj ob Dravi (parkirišče pri Bajti), ob 6.50 iz
Dravograda (parkirišče za centrom Traberg), ob 7.10 iz Slovenj Gradca (glavna avtobusna postaja), ob 7.25 z
Raven na Koroškem (glavna avtobusna postaja)
 9.30: prihod na sejmišče, vodena pot do stojnice V-kohezijske regije, kjer bo potekal od 10 ure dalje program
vključujoč s poslovnimi srečanji,
o 10.00: uvodni pozdrav s strani organizatorja,
o 10:30 individualni pogovori med podjetniki,
o Do 13.00 ure: Po končanih pogovorih ogled sejmišča (v lastni režiji ali skupaj s SPOT svetovalci)
o 13.00: zbor na stojnici ter zaključna (sklepna) misel
 14.30: vrnitev v Dravograd, kosilo in sklepna diskusija udeležencev
 15.00 – 16.00: vračanje z avtobusom na izhodišča v regiji.
PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti spot.koroska@gmail.com ali darja.hovnik@ozs.si ter na telefon OOZ
Dravograd: (02) 871 00 80, najkasneje do torka, 20.8.2018, do 12. ure. Število prijav je omejeno do zasedbe mest
na avtobusu. Ob prijavi sporočite tudi kraj vstopa na avtobus.
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka – zunanji izvajalec: OOZ Dravograd
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.«

