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Slovenija, javne agencije 
 

 

Brezplačen obisk 52. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju 
 

Spoštovani podjetniki in podjetnice! 
 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije vas vabi, da v četrtek, 12. septembra 2019, z nami obiščete 52. 
Mednarodni obrtni sejem (MOS) v Celju ter se udeležite brezplačnega podjetniška svetovanja in drugih 
dogodkov, ki bodo potekali ta dan na sejmu.  
 
Letošnji 52. MOS bo potekal od 10. do 15. septembra 2019. Vabimo vse, ki vas zanima svetovanje na različnih 
področjih in bi si istočasno želeli z nami ogledati sejem, da se prijavite po elektronski pošti: 
spot.obalnokraske@gmail.com, najpozneje do 5. septembra 2019.  
 
Zagotovili vam bomo brezplačne vstopnice, prevoz ter kosilo. Število mest je omejeno – pohitite s prijavo! 
 
Predviden program ogleda sejma: 

 ob 6.00 oz. 6.30 uri: Odhod iz Kopra oz. Sežane. 

 ob 8.45 uri:   Prihod v Celje. 

 od 9.00 do 16.00 ure:   Ogled dobrih praks, mreženje, udeležba različnih aktivnosti, ki bodo potekale v  
   okviru MOS-a. 

 Ob 16:00 uri:   Skupno pozno kosilo ter odhod domov. 
 
Predviden prihod domov ob 20.30. 
 

Aktivnosti, v okviru MOS-a, na katere bi vas radi še posebej povabili: 
Na stojnici SPIRIT – SPOT na Mednarodnem obrtnem sejmu bodo od 10. do 14. septembra 2019, ves čas sejma, 
potekala naslednja svetovanja (v nedeljo svetovanj ne bo): 
 

 Podjetniška svetovanja na različnih področjih (pogoji za opravljanje dejavnosti, gospodarsko-statusna vpra-
šanja, zaposlovanje, vavčerji in druge finančne spodbude), svetovalke iz SPOT Svetovanje Obalno – kraške 
regije bomo osebno prisotne na stojnici SPIRIT – SPOT v četrtek, 12. septembra od 9. – 13. ure. Za sveto-
vanje na MOS je potrebna predhodna prijava po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com.   

 Svetovanje glede javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj no-
vih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti« – trajnost-
ni poslovni modeli. Ta svetovanja bodo opravljali svetovalci SPIRIT, prav tako so potrebne predhodne prija-
ve po e-pošti: spot.obalnokraske@gmail.com.  

 Vsak dan med 9. in 16. uro bo na stojnici na voljo tudi referent iz AJPESa. 

 Svetovanje s področja internacionalizacije, vse dni sejma razen, nedelje.  

 V kolikor bi želeli še svetovanje s kakšnega drugega področja, nam to sporočite po e-pošti 
spot.obalnokraske@gmail.com, najpozneje do 5. septembra 2019.    

 B2B srečanja za podjetnike bodo potekala 12 in 13. septembra na sejmu – več na povezavah:  
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-na-mednarodno-poslovno-srecanje-v-okviru-52-
mos-celje-12-september-2019/ - vabilo v prilogi. 

       https://successful-in-slovenia.b2match.io/home  
Prijave za skupen obisk sejma MOS, dne 12.9.2019, sprejemamo na  spot.obalnokraske@gmail.com, najkasneje 
do četrtka, 5. septembra 2019.  
  
Dodatne informacije dobite prek e-pošte: spot.obalnokraske@gmail.com oz. po tel. 05 662 58 34.  
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