VABILO K PARTNERSKI PODPORI
SLOVENIA@EXPO2020

Poslovni program na slovenskem paviljonu bo pomembno zaznamovala vloga
ključnih partnerjev. Gre za izbor podjetij, ki želijo skozi izpostavljeno vlogo na
največjem poslovnem dogodku utrjevati prepoznavnost na arabskih in drugih trgih,
ter graditi svoj ugled skupaj z državo Slovenijo.
V sodelovanju z ekskluzivnimi partnerji ne bomo ustvarili samo referenčnega
poslovnega okvira slovenskega paviljona, pač pa bomo v sozvočju z njimi oblikovali
tudi program pomembnejših dogodkov.
Na paviljonu bo prostor za največ 6 ekskluzivnih partnerjev, ki bodo imeli posebne
promocijske priložnosti skozi ves čas trajanja razstave EXPO 2020, od 1. oktobra
2021 do 31. marca 2022. Ekskluzivnim partnerjem bodo v tem času na voljo
najvidnejše površine na paviljonu, predstavljeni bodo skozi vse komunikacijske
kanale slovenskega nastopa na razstavi EXPO 2020, v času šestih mesecev pa
bodo lahko izbrali 4 tedne za lasten nastop in organizacijo lastnih poslovnih
dogodkov na slovenskem paviljonu v Dubaju, ter imeli ekskluzivno možnost
udeležbe na visokih protokolarnih in gospodarskih srečanjih na paviljonu.

MOŽNOSTI PREDSTAVITEV PARTNERJA NA PAVILJONU

Možnost zakupa celotnega Slovenskega poslovnega središča z vsemi pripadajočimi
prostori in razpoložljivimi storitvami in organizacijsko podporo do 4,5h, namenjeno
poslovnim srečanjem z najpomembnejšimi poslovnimi partnerji.
Predstavitev podjetja na t.i. organiziranem promocijskem dogodku
»Green.Creative.Smart«, ki bo nekajkrat na teden potekal na Trgu Evrope in bo
omogočal predstavitve več podjetjem hkrati na enako tematiko. Zagotovili bomo
osnovno infrastrukturo za dogodek in organizacijsko podporo, dogodek pa ustrezno
promovirali.
Možnost organizacije poslovnega promocijskega dogodka podjetja na Trgu Evrope:
kjer bo priložnost za promocijo in predstavitev podjetja širši javnosti, v skladu z
vnaprej dogovorjenim scenarijem. Zagotovili bomo organizacijsko podporo pri izvedbi
dogodka ter promocijo na koledarju dogodkov Expa.
Možnost organizacije poslovnega sestanka v Konferenčnih sobah v Slovenskem
poslovnem središču: ki bosta na voljo po vnaprej usklajenem urniku, časovni okvir,
predviden za posamezen sestanek pa je 60 min. Konferenčni sobi sta opremljena s
sodobno tehnološko in komunikacijsko opremo, ki bo omogočala tudi izvedbo
videokonferenčnih klicev, gostom pa bo na voljo tudi osnovna pogostitev.
Organizacija sprejema v Slovenskem poslovnem središču: podjetja bodo
lahko organizirala sprejem za svoje poslovne partnerje in goste, za do 20 oseb,
po vnaprej dogovorjenem scenariju in usklajenem urniku. Na voljo bo oprema
prostora, fingerfood postrežba in organizacijska podpora ob dogodku.
Organizacija dogodka v Slovenskem poslovnem središču s pogostitvijo za do 50
oseb: podjetja bodo lahko organizirala večji stoječ ali sedeč dogodek, po vnaprej
določenem scenariju in usklajenem urniku. Zagotovljena bo organizacijska
podpora pri postavitvi in izvedbi samega dogodka, na voljo pa bo postrežba
hladno - toplih jedi.

Ekskluzivna uporaba VIP Podrecca Salona: za poslovna srečanja z
najpomembnejšimi poslovnimi partnerji, kjer bo zagotovljeno dodatno udobje v
estetsko dovršenem prostoru ter ob vrhunski gastronomiji. VIP Podrecca Salon
bo mogoče uporabljati skladno z razpoložljivostjo, zagotovljena bo vsa potrebna
organizacijska podpora.
Vključenost predstavnika podjetja v visoke gospodarske in protokolarne
delegacije, ki bodo obiskale slovenski paviljon ob določenih tematikah EXPA
2020
Vključenost predstavnikov podjetja na posebnih dogodkih v okviru EXPO 2020:
predstavnik podjetja bo deležen ekskluzivnega vabila na posebne dogodke na
EXPO 2020, kot npr. Slovenski nacionalni dan (ki bo v čast slovenski udeležbi na
EXPO 2020 potekal 8. februarja 2022, na Trgu sončnega vzhoda - Al Wasl
Plaza)
Posebna izpostavitev logotipa podjetja na paviljonu: logotipi partnerjev bodo
predstavljeni na več različnih in zelo izpostavljenih mestih na paviljonu.
Izpostavljenost logotipa podjetja v VIP Podrecca Salonu: partnerjem bo na voljo
ekskluzivna uporaba VIP Podrecca salona, zato bo v delu tudi reprezentativen
prikaz partnerske podpore slovenskemu paviljonu.
Izpostavljenost produkta partnerja v razstavnih vitrinah paviljona: partnerji
bodo svoje produkte lahko razstavili v vitrinah konferenčnih sob Slovenskega
poslovnega središča.

POJAVNOST V KOMUNIKACIJSKIH KANALIH
Pojavnost logotipa, slogana ali video sporočila podjetja na zaslonih, ki so postavljeni
na različnih lokacijah paviljona, na glavnem ekranu na Trgu Evrope in v Slovenskem
poslovnem središču.
Predstavitev v promocijskih brošurah, kjer bo omogočena predstavitev podjetja,
ključni kontakti in vse druge, za nastop na Expu relevantne informacije.
Predstavitev na spletni strani Slovenija Expo 2020 Dubaj, z opisom podjetja
logotipom, kontakti in povezavo na lastno spletno stran.
Medijska in promocijska izpostavitev podjetja na Slovenia@Expo dogodkih, ki
se bodo izvedli pred pričetkom svetovne razstave.
Predstavitev in izpostavitev podjetij na Expo spletnih portalih in družbenih omrežjih
slovenskega paviljona (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) s podrobnim opisom
ali promocijskim člankom podjetja.
DODATNE EKSKLUZIVNE STORITVE ZA PARTNERJE
Vstopnice na Expo 2020 Dubaj za podjetja in njihove poslovne partnerje ter goste.
Dostop do uradne Expo 2020 Dubaj B2B aplikacije, ki bo s pomočjo UI tehnologije
omogočala vzpostavljanje stikov z najbolj relevantnimi potencialnimi gospodarskimi
partnerji, mreženje, načrtovanje sestankov in izvajanje video klicev, izvoz baze
kontaktov in drugo.
Open Slovenian Business Lunch v Slovenskem poslovnem središču: v okviru
poslovnega kosila, ki ga bomo organizirali večkrat na teden, bodo podjetja lahko
izkoristila priložnost mreženja in nanj povabila svoje ekskluzivne goste (2 na
podjetje). Na ta način želimo podjetjem omogočiti tudi neformalna poslovna
srečanja, ki so za sklepanje poslov v arabskem svetu ključnega pomena.
Svetovanje pri izboru letalskih povezav in hotelskih namestitev ter organizacija
lokalnih transferjev oz. nudenje drugih logističnih informacij za prijetno bivanje in
obisk Expa 2020 v Dubaju.

PREGLEDNICA PARTNERSKE PODPORE
TRAJANJE

4 IZBRANI TEDNI MED 1. 10. 21 - 31. 3. 22

MOŽNOST ZAKUPA CELOTNEGA SLOVENSKEGA POSLOVNEGA SREDIŠČA Z VSEMI
PRIPADAJOČIMI PROSTORI IN RAZPOLOŽLJIVIMI STORITVAMI IN PODPORO DO 4,5 H

8x

ORGANIZACIJA POSLOVNEGA PROMOCIJSKEGA DOGODKA NA TRGU EVROPE

8x

ORGANIZACIJA POSLOVNEGA SESTANKA V KONFERENČNIH SOBAH
V SLOVENSKEM POSLOVNEM SREDIŠČU

28 x

ORGANIZACIJA SPREJEMA V SLOVENSKEM POSLOVNEM SREDIŠČU
(DO 20 OSEB)

8x

ORGANIZACIJA SPREJEMA V SLOVENSKEM POSLOVNEM SREDIŠČU
(DO 50 OSEB)

4x

PREDSTAVITEV PODJETJA NA DOGODKU
"GREEN. CREATIVE.SMART."
EKSKLUZIVNI NAJEM VIP PODRECCA SALONA (DO 3 H)

16 x

VKLJUČENOST PREDSTAVNIKA V GOSPODARSKE IN PROTOKOLARNE DELEGACIJE

VKLJUČENOST NA POSEBNE DOGODKE (npr. SLOVENSKI NACIONALNI DAN)
POSEBNA UMESTITEV LOGOTIPA V PROSTORE PAVILJONA
IZPOSTAVITEV PODJETJA V VIP PODRECCA SALONU
IZPOSTAVLJENOST PRODUKTOV PODJETJA V RAZSTAVNI VITRINI
POJAVNOST V KOMUNIKACIJSKH KANALIH - NAZIV "PARNER"
POJAVNOST NA OSREDNJEM IN SPREMLJEVALNIH ZASLONIH NA TRGU
EVROPE
PREDSTAVITEV PODJETJA V PROMOCIJSKIH BROŠURAH
PREDSTAVITEV NA SPLETNI STRANI SLOVENIA@EXPO2020
VKLJUČENOST NA DOGODKE SLOVENIA@EXPO2020
PRESTAVITEV NA SPLETNIH PORTALIH SPIRIT SLOVENIJA
PREDSTAVITEV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH SLOVENIA@EXPO2020
DODATNE EKSKLUZIVNE STORITVE ZA PODJETJA
VSTOPNICE NA EXPO 2020

4X STALNE + 50X TRIDNEVNE

DOSTOP IN UPORABA URADNE EXPO 2020 B2B APLIKACIJE
VABILO NA SLOVENIAN BUSINESS LUNCH (2 PREDSTAVNIKA PODJETJA +2 GOSTA)

ORGANIZACIJA LOKALNIH TRANSFERJEV
SVETOVANJE GLEDE IZBORA LETALSKIH POVEZAV IN HOTELSKIH
NAMESTITEV TER DRUGE LOGISTIČNE INFORMACIJE

VREDNOST
Navedena vrednost partnerskega paketa ne vključuje DDV.

100.000 €

