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Logatec 18. oktober 2018 

Vabilo: Poslovni obisk sejma Transpotec – Verona – 21. - 24. februar 2019 

V imenu Fiera Milano in s tem organizatorja sejma Transpotec Vas vabim, da kot poslovni obiskovalec 

obiščete sejem Transpotec, sejem cestnega transporta in logistike v Veroni. Obisk sejma organiziramo za 

omejeno število izbranih predstavnikov podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne 

gore, Makedonije, Kosova in Albanije (vabilo se nanaša na enega predstavnika iz vsakega podjetja). 

Transpotec ponuja 360° pregled nad transportom in logistiko: gradbena in komercialna vozila, notranja 

oprema vozil, prikolice, prevozne storitve, poprodajni trg, pa tudi sestavne dele in trg rabljenih vozil.  

Kot poslovni obiskovalec sejma imate naslednje prednosti: 

• 3 brezplačne nočitve v enoposteljni sobi v hotelu**** (CHECK IN: 20. 02. - CHECK OUT: 23. 02.); 

• kosilo na sejmišču; 

• vsakodnevni prevoz od hotela do sejmišča in obratno; 

• brezplačno vstopnico veljavno za vse dni trajanja sejma; 

• dostop do spletne platforme EMP, kjer si boste pripravili sestanke z razstavljavci; 

Obveznosti poslovnih obiskovalcev: 

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

platforme pripravil sestanke s podjetji (zahtevani so vsaj 5 sestanki na dan) in na zadnji dan sejma oddal 

izpolnjeno agendo. 

Če vas obisk sejma zanima, vas prosimo, da izpolnite prijavni obrazec na: 

 

PRIJAVNI OBRAZEC 
 

ali pa pišete na edemondo@mz-consulting.org. G. Edemondo Pilati vam bo nudil vse potrebne 

informacije in pomoč. 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 Fiera Milano za področje Alpe-Jadran in Turčijo 
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