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Logatec, 7. julij 2017  
 
Vabilo – Poslovni obisk sejma Sia Guest 2017, Rimini – Italija – 12. - 14. 10. 2017.  
 
Spoštovani,   
v imenu sejmišča v Riminiju in s tem organizatorja mednarodnega sejma Sia Guest Vas vabim, da izkoristite priložnost, da kot 
gostje International Exhibition Group poslovno obiščete sejem v Riminiju, ki ga organiziramo za omejeno število izbranih 
predstavnikov podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Kosova in Albanije. 
Sia Guest je mednarodni sejem, ki je namenjen celotni verigi nastanitvenih in gostinskih objektov in na katerem se predstavijo 
proizvajalci pohištva, notranje opreme, opreme za kopalnice in wellness centre ter ostale pripadajoče opreme. Sia Guest bo letos 
združen s sejmom turizma TTG Incontri ter sejmom SUN in bo tako na enem mestu zaokrožena celotna ponudba za turistične, 
nastanitvene in gostinske objekte. 
 
Cilj tega poslovnega obiska je splošen ogled sejma ter poslovna srečanja s predstavniki podjetij, ki bodo razstavljala v Riminiju 
na podlagi predhodno dogovorjenih sestankov (15 organiziranih sestankov), ki si jih boste uredili sami preko spletne platforme od 
20. 09. do 9. 10. 2017. Sestanki bodo potekali na razstavnem prostoru razstavljavcev, na dan po prispetju v Rimini. Delovanje 
platforme je zelo enostavno, pravočasno pa boste dobili natančna navodila za uporabo spletne aplikacije.  
 
V primeru, da ste zainteresirani za obisk sejma, ki vključuje brezplačno nastanitev v Riminiju za max. 3 noči v udobnem 
hotelu**** v enoposteljni sobi, (dodatni stroški - hotelski bar, telefon - izključeni), prevoz iz letališča, dnevni transfer na sejem, 
prevajalca, vstopnico na sejem, dostop do poslovnega prostora na sejmišču ter kosilo na sejmišču, Vas prosim, da natisnete in 
izpolnite priloženo prijavnico (v angleščini), ki jo najdete v priponki PDF, ter mi jo pošljete NAJKASNEJE DO 15. 9. 2017, bodisi 
po faksu na št. 01 7543658 ali skenirano v enem dokumentu PDF po e-mailu na naslov info@mz-consulting.org. Prijavo izpolnite 
natančno v vseh delih! Vabilo se nanaša na enega predstavnika iz vsakega podjetja, možno pa je doplačilo hotela za 
spremljevalno osebo, kar navedite v prijavnici (približno doplačilo za drugo osebo v dvoposteljni sobi je 30 €/noč). V prijavnici 
prav tako navedite IN in OUT datume ter navedite dan, ki bi ga želeli nameniti organiziranim sestankom na podlagi platforme. Za 
nemoten obisk sejma Vam bo v Riminiju na razpolago tudi oseba iz naše pisarne. Nadomestilo potnih stroškov ni predvideno. 
 
Ob prijavi zelo podrobno preglejte del, kjer boste označili sektorje, ki Vas zanimajo. Več informacij o sejmu Vam je na voljo na 
spletni strani http://mz-consulting.org/sl/sejmi/rimini_italija/sia_guest_rimini/, kjer boste našli tudi PDF brošuro o sejmu in 
povezavo na spletno stran sejma. Uradni jezik poslovnega obiska je angleščina, v kolikor želite prevajalca za vaš jezik, 
morate to označiti v prijavnici. 
 
Vse podrobne informacije boste prejeli naknadno po opravljenem izbirnem postopku, izključno po elektronski pošti na naslov, 
ki ga boste navedli v prijavi. 

Veselim se Vaše čimprejšnje prijave in tudi srečanja z Vami! 

 
mag. Matjaž Žigon 
Predstavništvo IEG za področje Alpe-Jadran 
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