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Conventa vabi novoevropske kongresne destinacije v vzponu 

Po šestih letih rasti in ozaveščanja organizatorjev srečanj o potencialu Jugovzhodne in Srednje 
Evrope za srečanja, dogodke, kongrese in incentive, Conventa odpira razstavni prostor tudi 
kongresnim destinacijam iz področja Nove Evrope. Conventa tako postaja prva poslovna borza, ki 
na mednarodnem trgu predstavlja kongresne destinacije Jugovzhodne, Srednje in Vzhodne Evrope, 
oziroma Nove Evrope. 

Organizatorji Convente verjamejo, da nove, raznolike, očarljive in še neodkrite kongresne destinacije 
skrivajo veliko potenciala in morajo biti na poslovni borzi predstavljene organizatorjem srečanj v 
vsem svojem blišču. Osupljiva narava, bogata kulturna in zgodovinska dediščina, odlična prometna 
infrastruktura in cenovna dostopnost, število novih kongresnih centrov, hotelov in ustvarjalnost, 
postavljajo Novo Evropo med sveže in najbolj zaželene kongresne destinacije. Anne Lise Gangstad, 
vodja projektov pri Berg-Hansen iz Norvežke pravi: "Naši klienti so obiskali  že veliko evropskih 
destinacij, zato za njih vedno iščemo nove in razburljive destinacije. Neprestano smo primorani biti en 
korak pred ostalimi." 

Ekipa Conventa je zato trdno prepričana, da je potrebno preseči zastarele načine razmišljanja in 
začeti z novimi oblikami povezovanja ter sodelovanja. Prebujajoče se kongresne destinacije Nove 
Evrope dopolnjujejo Convento. Gorazd Čad, direktor Toleranca marketing in tehnični organizator 
Convente: »Za nas je Nova Evropa povezana s temeljnimi profesionalnimi vrednotami kongresne 
industrije, z mladostjo, energijo in kreativnostjo, ki jo izžarevajo destinacije, ki jih predstavljamo na 
Conventi. Ne glede na geografsko lego smo organizatorji Convente odprti za vse destinacije, ki za 
mednarodni kongresni trg predstavljajo novost.« 

Poslovna borza ohranja fokus na Jugovzhodni in Srednji Evropi 

Večina razstavnega prostora bo še vedno na voljo ponudnikom kongresnih storitev iz Jugovzhodne 
in Srednje Evrope.  

Organizatorji Convente so veseli, da so se ponudniki kongresnih storitev letos začeli odzivati že zelo 
zgodaj. Do danes so organizatorji tako prejeli že 32 prijav iz 8 različnih držav, kar v primerjavi z 
lanskim letom v istem času predstavlja 58% porast v prijavah.  Velik interes za Convento so pokazali 
predvsem ponudniki kongresnih storitev iz Avstrije, ki so se navdušili nad lanskoletnimi rezultati. 
Šesta Conventa je namreč gostila največje število tujih vabljenih gostov v zgodovini borze (več kot 
200; 62,78% so jih razstavljavci ocenili kot dobre ali odlične), kongresne destinacije so bile prisotne v 
največjem številu doslej (12), zabeleženo pa je bilo tudi največ  predhodno sklenjenih sestankov med 
razstavljavci in vabljenimi gosti (3.158). Še več, anketa zadovoljstva razstavljavcev na Conventi 2014 
je pokazala, da bi  67% vseh razstavljavcev Convento absolutno priporočili svojim kolegom iz 
kongresne industrije.  
 

V pričakovanju na 7. Convento 
 
Priprave na že sedmo Convento so v polnem teku. Ponudniki kongresnih storitev lahko izkoristijo 
zgodnje prijave do 1. junija, medtem ko lahko organizatorji srečanj že danes oddajo svojo prijavo in s 
tem zaprosijo za odobritev posebnega programa namenjenega vabljenim gostom.  Miha Kovačič, 

http://sl.conventa.si/domov/


direktor Zavoda-Kongresnoturističnega urada in organizator Convente o poslovni borzi: »Conventa ni 
le dvodnevna borza; je veliko več kot to. Conventa je marketinška kampanja, ki teče 365 dni na leto. 
Prav tako je dogodek, ki poudarja kako pomembno je razumevanje strank, tržni razvoj in kako 
pomembni so tržni trendi. Iz leta v leto izpolnjuje svoje obljube vabljenim gostom in razstavljavcem na 
edini poslovni borzi, kjer sta obe strani obravnavani enako, povratne informacije le-teh, pa pričajo o 
njenem uspehu. Veselimo se srečanja z vami na 7. Conventi januarja 2015!« 
 
Sedma Conventa bo potekala od 21. do 22. januarja 2015 v Ljubljani.  Za več informacij o dogodku 
obiščite spletno stran http://sl.conventa.si ali pišite organizatorjem na marketing@conventa.info. 
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