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Vabilo – Poslovni obisk sejma VINITALY 2017 v Veroni

Spoštovani,
v imenu Veronafiere in s tem organizatorja 51. mednarodnega sejma VINITALY Vas vabim, da izkoristite priložnost, da kot
poslovni obiskovalci in gostje Veronafiere obiščete sejem VINITALY v Veroni, ki ga organiziramo za omejeno število
izbranih predstavnikov podjetij (uvozniki vin ter podjetja s področja Ho.Re.Ca) iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Kosova in Albanije (vabilo se nanaša na enega predstavnika iz vsakega
podjetja). Obisk sejma VINITALY v Veroni je predviden med 09. 04. 2017 (prihod v Verono) in 13. 04. 2017 (odhod iz Verone).
Predvidene so štiri nočitve glede na delovne dneve na sejmu (razpored sestankov B2B) in bo za enega predstavnika vsakega
podjetja brezplačen (povrnitev potnih stroškov ni predvidena). Vabljeni tuji delegati bodo sodelovali na organiziranih poslovnih
srečanjih – tasting (največ en sejemski dan in pol), ki jih organiziramo s proizvajalci vin različnih italijanskih regij in tujih držav
po regionalnih shemah delavnic “TASTE & BUY”. Za delegacijo bom kot predstavnik Veronafiere skrbel tudi v Veroni.
Cilj tega poslovnega obiska je splošen ogled sejma ter sodelovanje na poslovnih srečanjih s predstavniki podjetij (srečanja B2B),
ki bodo razstavljala v Veroni. Vsak član delegacije bo pred začetkom sejma v koordinaciji z nami (naše podjetje Multiservice)
pripravil program sestankov B2B (workshop “TASTE & BUY”). Več informacij o sejmu Vam je na voljo na spletni strani
www.vinitaly.com oziroma na naši podstrani http://mz-consulting.org/fairs/verona_italy/vinitaly_verona/. Uradni jezik
poslovnega obiska je angleščina.
V primeru da ste zainteresirani za obisk sejma in sodelovanje na delavnici “TASTE & BUY”, ki vključuje brezplačno nastanitev
(4 noči) v Veroni v udobnem hotelu v enoposteljni sobi (dodatni stroški - hotelski bar, telefon - izključeni), kosila in večerje,
gala večerjo za vse delegacije iz vseh povabljenih držav, VIP vstopnico na sejem, dostop do VIP prostorov na sejmišču, ter
transfer iz hotela na sejmišče za obdobje IN: 09. 04. 2017 – OUT: 13. 04. 2017, Vas prosim, da izpolnite prijavnico (Buyers
Profile), ki jo najdete na http://r.b2meet.com/2i1sx – NAJKASNEJE DO 31. 01. 2017. Pri izpolnjevanju prijave preskočite uvod
na vrhu in začnite pri delu: You are registering as buyer. Zapomnite si vaše geslo, ki mora vsebovati vsaj 5 znakov ter e-mail
naslov, saj ju boste potrebovali za dostop do spletne platforme na vrhu, kjer si boste lahko urejali B2B sestanke, ko bo vaš profil
potrjen v Veroni. Izpolnite vsa polja in na koncu izberite »I'm not a robot« in pritisnite gumb Subscribe. Na vaš e-mail boste dobili
automatični odgovor s povezavo, na kateri boste potrdili vašo prijavo. Vse podrobne informacije boste prejeli naknadno po
opravljenem izbirnem postopku (prednost imajo podjetja, ki še niso bila na sejmu), izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga
boste navedli v elektronski prijavi.
Vse podrobnosti v zvezi s sestanki v sklopu regionalnih delavnic “TASTE & BUY” bodo z izbranimi predstavniki podjetij usklajene
naknadno direktno s strani našega podjetja Multiservice, ki bo skrbelo za nemoten potek poslovnih srečanj in rezervacijo hotela.
Veselim se Vaše čimprejšnje prijave in tudi srečanja z Vami!
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