Logatec, 09. oktober 2018

Vabilo na sejem MyPlant & Garden v Milanu - Italija – 20. - 22. februar 2019
Kaj je MyPlant & Garden?
Myplant je neodvisen B2B sejem, ki ga podpira konzorcij podjetij iz sektorja in upravlja avtonomna
organizacija. Tako na enem mestu združi podjetja in poslovne obiskovalce in postane priložnost za
sklepanje novih poslovnih kontaktov, iskanje novih idej, izdelkov, novih poslovnih poti in mednarodnih
rešitev.
Sejem je organiziran v 8 razstavnih dvoranah, ki pokrivajo naslednja področja: VRTNARSTVO
(cvetličarstvo, rastline za notranje in zunanje prostore); CVETJE (rezano cvetje); CVETLIČNI LONCI (lonci
in profesionalni zabojniki); TEHNIKE (tla, gnojila in fitosanitarni izdelki); STORITVE (programska in strojna
oprema, logistika); STROJI (stroji in oprema); DEKORACIJA (orodja za cvetličarje in vrtnarje);
ARHITEKTURA (arhitektura in vrtne konstrukcije) Več o tem….

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 v Milanu. Seznam razstavljavcev, ki so do sedaj potrdili svojo udeležbo,
najdete na: https://myplantgarden.com/en/espositori-2019/
Kot poslovni obiskovalec (buyer) sejma MyPlant & Garden v Milanu imate naslednje prednosti:








2 brezplačni nočitvi v hotelu **** v enoposteljni ali dvoposteljni sobi (bed & breakfast)*;
sejmišče plača stroške nočitve tudi za spremljevalno osebo v isti sobi;
vsakodnevni prevoz od hotela do sejmišča in nazaj;
dostop do sejmišča in dostop do posebnega prostora na sejmišču za poslovne obiskovalce;
asistenco našega osebja pred ter med sejmom v Milanu;
uradni katalog sejma;
kosilo na sejmišču;
Green Night Gala Dinner - večerjo na izbranem mestu v Milanu 21. februarja.

*2 nočitvi sta predvideni samo za poslovne obiskovalce, ki bodo prisotni na sejmu 2 dni. Če bodo
prisotni na sejmu samo en dan, je zagotovljena samo ena nočitev.
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Obveznosti poslovnih obiskovalcev:
Poslovni obiskovalec, ki ga bodo v Milanu potrdili, mora opraviti sestanke z razstavljavci in na koncu
podati kratko poročilo o opravljenih sestankih.
Kdo se lahko prijavi?
Poslovni obisk sejma je namenjen omejenenu številu izbranih podjetij iz sektorja (kupcem), ki prihajajo iz
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 obisk sejma zanima, Vas prosimo, da izpolnite prijavni obrazec v prilogi in ga pošljete po e-mail
naslovu edemondo@mz-consulting.org ali po fax-u: +386 1 754 36 58.
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 prijavi.
Če bi želeli razstavljati na sejmu MyPlant & Garden, nas prosimo kontaktirajte in z veseljem vam bomo
posredovali vse potrebne informacije ter pripravili nezavezujočo ponudbo.

Kontaktna oseba za MyPlant & Garden:
g. Edemondo Pilati
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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