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Logatec 07. 05. 2015  
 
Predmet:  Vabilo – Poslovni obisk sejma MS Africa & Middle East in Projex Africa – Kairo - Egipt 
 
Spoštovani,   
 
MS Africa & Middle East je mednarodni sejem obdelave kamna, tehnologij za obdelavo, zemeljske ter gradbene mehanizacije, 
ki ga organizira Veronafiere v sodelovanju z Art Line, egiptovskim organizatorjem sejemskih dogodkov. Dogodek bo združil dva 
velika gradbena sejma: Marmomacc www.marmomacc.com ter Samoter www.samoter.com in bo potekal v Kairu od 2. 11. do 
5. 11. 2015. Istočasno s sejmom MS Africa & Middle East bo potekal tudi sejem Projex Africa, ki bo posvečen gradbenemu 
sektorju in na katerem bodo predstavljene nove tehnološke rešitve, novi materiali, novo znanje ter gradbena mehanizacija. Oba 
sejma bosta letos potekala že drugič, z namenom krepitve internacionalizacije ter lažjim prodorom na sosednje trge v Afriko ter 
na Bližnji vzhod. 
 
Vabim Vas, da izkoristite priložnost, da kot poslovni obiskovalci (buyers) in gostje Veronafiere obiščete sejem MS Africa 
& Middle East ter Projex Africa v Kairu, ki ga organiziramo za omejeno število izbranih predstavnikov podjetij iz 
Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije, Kosova in Albanije (vabilo se 
nanaša na enega predstavnika iz vsakega podjetja). Obisk sejma v Kairu je predviden med 01. 11. (prihod v Kairo) in 04. 
11. 2015 (odhod iz Kaira). 
 
Cilj tega poslovnega obiska je splošen ogled sejma ter sodelovanje na poslovnih srečanjih (B2B sestanki) s predstavniki 
podjetij, ki bodo razstavljala v Kairu. Vsak član delegacije si bo pred začetkom sejma preko naše spletne aplikacije pripravil 
sestanke na razstavnih prostorih razstavljavcev (12 do 15 sestankov). Več informacij o sejmu Vam je na voljo na spletnih 
straneh http://msafrica.net/ in http://www.projexafrica.com/ oziroma na http://mz-consulting.org/fairs/cairo_egypt/. Uradni jezik 
poslovnega obiska je angleščina. 
 
V primeru da ste zainteresirani za obisk sejma, ki vključuje povratno letalsko karto v ekonomskem razredu, nastanitev (3 
noči) v Kairu v udobnem hotelu v enoposteljni sobi (dodatni stroški - hotelski bar, telefon - izključeni), kosila na sejmišču, 
VIP vstopnico na sejem, dostop do VIP prostorov na sejmišču ter transfer iz hotela na sejmišče za obdobje IN 1. 11. - OUT 4. 
11., Vas prosim, da na podlagi vašega interesa izpolnite prijavnico za: 

 MS Africa & Middle East ali  

 Projex Africa,  
čimprej oziroma najkasneje do 10. 06. 2015. 
 
Vse podrobne informacije boste prejeli naknadno po opravljenem izbirnem postopku, izključno po elektronski pošti na 
naslov, ki ga boste navedli v elektronski prijavi. 
 
Veselim se Vaše čimprejšnje prijave in tudi srečanja z Vami! 

 
mag. Matjaž Žigon 
Predstavništvo Veronafiere za področje Alpe - Jadran  
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