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Logatec, 30. maj 2017 

Vabilo na sejem HOMI v Milanu - Italija – 15. – 18. September 2017 

Kdo smo? 

MŽ Consulting & Fairs je slovensko svetovalno podjetje in uradno predstavništvo vodilnih organizatorjev 

sejmov v Italiji - Fiera Milano, Veronafiere in Rimini Fiera za celotno področje Alpe – Jadran.  

Kaj je HOMI’? 

HOMI je vodilni sejem Fiera Milano v Italiji za življenjski slog in eden glavnih dogodkov v Evropi v tem 

sektorju. HOMI se vsako leto predstavi dvakrat, januarja in septembra. Za več informacij obiščite našo 

spletno stran (www.mz-consulting.org).  

Dejstva in številke HOMI januar 2017 

1500 razstavljavcev            85115 poslovnih obiskovalcev (20% iz tujine)             1500 top kupcev 

 

SPONZORIRANI PROGRAM POSLOVNIH OBISKOVALCEV – »BUYER PROGRAM« 

Kaj je sponzorirani program poslovnih obiskovalcev? 

Glavni namen sponzoriranega poslovnega obiska sejma je splošen ogled sejma ter B2B sestanki s 

podjetji, ki bodo razstavljala na sejmu v Milanu. Kot poslovni obiskovalec (buyer) sejma HOMI v Milanu 

imate naslednje prednosti: 

• 2 brezplačni nočitvi v hotelu**** (bed & breakfast)  

• vsakodnevni prevoz od hotela do sejmišča in obratno 

• dostop do sejmišča in dostop do posebnega prostora na sejmišču za poslovne obiskovalce 

• dostop do spletne platforme EMP (kjer si lahko poslovni obiskovalci in razstavljavci pripravite 

sestanke) 

• asistenca našega osebja pred ter med sejmom v Milanu 

Obveznosti poslovnih obiskovalcev: 

Poslovni obiskovalec, ki ga bodo v Milanu potrdili, si bo pred začetkom sejma preko EMP spletne 

platforme pripravil sestanke s podjetji (vsaj 5 sestankov na dan), ki bodo potekali na razstavnem 

prostoru razstavljavca in na zadnji dan sejma oddal izpolnjeno agendo. 

 

http://mz-consulting.org/fairs/milano_italy/homi_milano/
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Kdo se lahko prijavi?  

Poslovni obisk sejma je namenjen omejenemu številu izbranih podjetij iz sektorja (kupcem), ki prihajajo s 

področja Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Kosova in 

Albanije (vabilo se nanaša na enega predstavnika iz vsakega podjetja). 

Kako se prijaviti? 

Če vas poslovni obisk sejma zanima, Vas prosimo, da nam pišete na e-mail edemondo@mz-

consulting.org ali izpolnite kontaktni obrazec na  

APPLICATION FORM 

Prijavite se čimprej, saj so mesta omejena! Vse nadaljnje informacije boste prejeli naknadno po 

opravljenem izbirnem postopku izključno na e-mail naslov, ki ga boste vpisali v predhodni prijavi. 

Če bi želeli razstavljati na sejmu HOMI nas prosimo kontaktirajte in z veseljem vam bomo posredovali vse 

potrebne informacije ter pripravili nezavezujočo ponudbo. 

 

Kontaktna oseba za HOMI: 

g. EdemondoPilati   

e-mail: edemondo@mz-consulting.org 

tel. +386 1 750 94 95 

 

Veselim se vaše čimprejšnje prijave in tudi srečanja z Vami! 

 

mag. Matjaž Žigon 

vodja predstavništva 
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