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Logatec, 24. april 2019 

Vabilo SIMEI – Milano (Italija) – 19. - 22. november 2019 

Kaj je SIMEI? 

Simei je vodilni svetovni sejem namenjen strojem in izdelkom za proizvodnjo vina in pijač ter poteka v 

organizaciji Unione Italiana Vini že od leta 1963. 

Naslednja edicija (SIMEI 2019) se bo odvijala od 19. do 22. novembra na sejmišču v Milanu. Več o sejmu…. 

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 SIMEI v Milanu imate naslednje prednosti: 

• 3 brezplačne nočitve v hotelu v enoposteljni sobi (CHECK IN 18. 11., CHECK OUT 21. 11., 

prenočišče z zajtrkom);  

• povratna avionska karta ali povračilo potnih stroškov v višini 150€, če potujete z avtom; 

• vsakodnevni prevoz od hotela do sejmišča in obratno; 

• dostop do sejmišča; 

• dostop do spletne platforme MyMatching (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 MyMatching 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 s podpisi razstavljavcev ali žigom podjetja. 

Kdo se lahko prijavi?  

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

Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije, Kosova, Albanije ali 

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

 

http://www.simei.it/en/


 
Predstavništvo za področje Alpe -Jadran in Turči jo  

 

 
 

 

Con su lt ing  & Fa irs  
Grča r eve c  8  
S I  -  1 370Lo gat ec  

Te l . :  + 38 6  1  75 0  94  9 0  

 

Predstavništvo za področje Alpe-Jadran (Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Kosovo in Albanija) in 
Turčijo 

i n f o@mz -co ns u l t i ng . o rg  
www.mz -c ons u l t i ng .o rg  

 

Kako se prijaviti? 

Če vas poslovni obisk sejma zanima in bi se želeli prijaviti za sponzoriani poslovni obisk sejma, izpolnite 

prijavni obrazec v priponki in ga pošljite na e-naslov edemondo@mz-consulting.org 

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. 

Veselim se vaše čimprejšnje prijave in tudi srečanja z Vami! 

 

Matjaž Žigon, M.Sc. 

vodja Predstavništva  
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