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Logatec, 6. oktober 2015
Vabilo - Poslovni obisk sejma Sicurezza 2015 – Milano (Italija) – 3. - 5. november
V imenu sejmišča v Milanu (Fiera Milano) in s tem organizatorja mednarodnega sejma Sicurezza Vas vabim, da izkoristite
priložnost, da kot gostje Fiera Milano poslovno obiščete sejem v Milanu, ki ga organiziramo za omejeno število izbranih
predstavnikov podjetij iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Sicurezza je vodilni sejem v Italiji in eden
glavnih, ki pokriva tematiko varnosti in varovanja in želi nameniti posebno pozornost integraciji sistemov ter tehnologij.
Sicurezza bo skupaj z varnostjo, ki je sejemska osnovna dejavnost, osredotočen tudi na izdelke in rešitve povezane v sektorjih
kot so domotika, varnost v cestnem prometu, kibernetska varnost, predstavil bo posebna varnostna vozila, sisteme GPS,
izdelke ter storitve, ki zaznavajo in gasijo požare. Temeljni pomen ni le zagotavljanje zaščite in nadzora, temveč spremljanje
uspešnosti in daljinsko upravljanje s sistemi.
Cilj tega poslovnega obiska je splošen ogled sejma ter poslovna srečanja s predstavniki podjetij, ki bodo razstavljala v Milanu
na podlagi predhodno dogovorjenih sestankov, ki si jih boste uredili sami preko spletne platforme (EMP). V primeru, da ste
zainteresirani za obisk sejma, ki vključuje brezplačno nastanitev v Milanu za dve noči v udobnem hotelu**** v dvoposteljni sobi
(double room single use) - (dodatni stroški – hotelski bar, telefon – izključeni), organiziran transfer od hotela do sejmišča,
vstopnico za sejem, dostop do poslovnega prostora na sejmišču, Vas prosim, da izpolnite priloženo prijavnico (v angleščini), ki
jo najdete v priponki WORD, ter mi jo pošljete najkasneje do 10. 10. 2015 bodisi po faksu na št. 01 7543658 ali po e-mailu na
naslov info@mz-consulting.org. Na podlagi vaše prijave boste po opravljenem izbirnem postopku prejeli direkten link do
platforme (EMP), na katerem se boste registrirali in si uredili B2B sestanke z razstavljavci in navodila za rezervacijo hotela, ki
ga za Vas plača Fiera Milano.
Vabilo se nanaša na enega predstavnika iz vsakega podjetja, možno je brezplačna udeležba spremljevalne osebe, če ta koristi
isto dvoposteljno sobo. Nadomestilo potnih stroškov do Milana ni predvideno.
Več informacij o sejmu Vam je na voljo na spletni strani http://mz-consulting.org/sl/sejmi/milano_italija/sicurezza_milano/, kjer
boste našli tudi PDF brošure o sejmu in povezavo na spletno stran sejma. Uradni jezik poslovnega obiska je angleščina.
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
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