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v Logatcu, 29. 09. 2014  
 
Predmet:  Vabilo – Poslovni obisk sejma Fieracavalli 2014 v Veroni od 05. 11. – 08. 11. 2014  
 
v imenu Veronafiere in s tem organizatorja 116. mednarodnega sejma Fieracavalli (sejem konj in opreme) Vas vabim, da 
izkoristite priložnost, da kot poslovni obiskovalci in gostje Veronafiere poslovno obiščete sejem Fieracavalli v Veroni, ki 
ga 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). Obisk 
sejma Fieracavalli v Veroni je predviden med 05. 11. (prihod v Verono) in 8. 11. 2014 (odhod domov). Predvidena sta dva 
delovna dneva na sejmu – 6. in 7. 11. in bo za enega predstavnika vsakega podjetja brezplačen (prevoz do Verone je na lastne 
stroške). Za delegacijo bom kot predstavnik Veronafiere skrbel tudi v Veroni.  
 
Cilj tega poslovnega obiska je splošen ogled sejma ter poslovna srečanja s predstavniki podjetij, ki bodo razstavljala v Veroni. 
Vsak član delegacije si bo pred začetkom sejma preko naše spletne aplikacije pripravil sestanke na razstavnih prostorih 
razstavljavcev (12 do 15 sestankov). 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://www.fieracavalli.it/. Uradni jezik poslovnega obiska je angleščina.  
 
V primeru da ste zainteresirani za obisk sejma, ki vključuje brezplačno nastanitev v Veroni v udobnem hotelu v 
enoposteljni sobi (dodatni stroški - hotelski bar, telefon - izključeni), kosila in večerje, svečano 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: 05. 11. 2014 – OUT: 08. 11. 2014, Vas prosim, da izpolnite prijavnico, ki jo najdete na 
http://hub.veronafiere.it/en/buyersClub/registrazione/faircode/FIC14/ NAJKASNEJE DO 07. 10. 2014. Prosim, da v polju I 
was contacted by izberete MŽ Consulting & Fairs - Alpe Adria region. Zaradi programa obiska in razsežnosti sejma je nujno, 
da se držite datumov IN in OUT.     
 
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 
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