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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

 

SPIRIT Slovenija vabi na seminar o poslovnih priložnostih v Mehiki 

 

Ljubljana, 13. marca 2015 - SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji organizira seminar o poslovnih 

priložnostih v Mehiki. Dogodek bo v torek, 24. marca 2015, ob 10. uri na Gospodarski zbornici Slovenije, 

Dimičeva ulica 13 v Ljubljani, dvorana Poslovna oaza, 7. nadstropje. 

SPIRIT Slovenija seminar, ki predstavlja pripravo na obisk predstavnikov slovenskega gospodarstva v Mehiki v 

začetku maja 2015, organizira v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Veleposlaništvom in konzulatom 

združenih mehiških držav in Mehiško trgovinsko in investicijsko agencijo Promexico iz Frankfurta organizira   

 

Predstavniki uradnih in gospodarsko trgovinskih institucij bodo predstavili splošno in gospodarsko stanje v 

Mehiki, poslovne priložnosti v okviru nekaterih področij in posameznih panog, možnosti za tuja vlaganja in 

ustanavljanje podjetij v Mehiki, pa tudi kako najti ustreznega poslovnega partnerja v Mehiki. O svojih izkušnjah pri 

vstopu na mehiški trg, o značilnostih in posebnostih mehiškega trga, prednostih in težavah, ki jih 122 milijonski 

mehiški trg ponuja, bodo spregovorili predstavniki nekaterih slovenskih podjetij, ki že uspešno poslujejo v Mehiki. 

 

Okvirni program:  

  

9.30 – 10.00 Registracija udeležencev seminarja 

10.00 – 10.15 
Pozdravna nagovora 
Mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS 
Marko Voljč, častni konzul, Konzulat Združenih mehiških držav 

10.15 – 10.35 
Predstavitev mehiškega gospodarskega položaja 
Diego Cándano Laris, Prvi sekretar, Veleposlaništvo Združenih mehiških držav, Dunaj  

10.35 – 11.00 

Možnosti sodelovanja z Mehiko v okviru nekaterih gospodarskih panog, pomoč in vloga agencije 
PROMEXICO pri odpiranju podjetja v Mehiki  
María Fernanda Alvarez Padilla, namestnica komisarke za trgovino in investicije, predstavništvo PROMEXICO, 
Frankfurt 

11.00 – 11.50  

Izkušnje slovenskih podjetij pri poslovanju z Mehiko  
TBP – Tovarna bovdenov in plastike d. d. - Lenart  
Peter Potočnik, direktor komerciale 

KOLEKTOR GROUP d. o. o. - Idrija  
Mag. Valter Leban – član uprave  
Stojan Petrič – predsednik sosveta Kolektor Group 

11.50 – 12.00 Vprašanja in odgovori 

12.00 – 13.00  Pogostitev in druženje 

Del programa bo potekal v angleškem jeziku, brez prevajanja. Udeležba na dogodku je brezplačna,obvezna je le 
predhodna prijava preko elektronske prijavnice, in sicer do ponedeljka, 23. marca 2015, do 12. ure. 
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Več informacij: Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, T: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si 

 


