VABILO
Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta EXPEDIRE
(Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija) in Pomursko gospodarsko
zbornico organizira delavnico

Priprava izvoznega načrta
v torek, 17. aprila 2018, s pričetkom ob 09.30 uri,
Jakijeva dvorana Zavarovalnice Triglav,
Lendavska 5, Murska Sobota

EXPEDIRE projektna ekipa vas vljudno vabi na delavnico pod vodstvom Aleša Hrovata, Vodje prodaje
za trge v razvoju v podjetju Gorenje, d.d..

Poslovanje s tujimi trgi prinaša različne izzive, katerih morebitne negativne posledice podjetje lahko
omili, če se na vstop na tuji trg dobro pripravi. Del priprave je tudi strukturiran načrt procesa vstopa,
ki vključuje več nujnih elementov priprave, kot npr. SWOT analiza, finančni načrt, vključeni zaposleni,
ipd. Podrobna analiza teh elementov lahko pomeni časovni in finančni prihranek ob zmanjšanju
tveganja vstopa, na drugi strani pa prinese večjo učinkovitost.

Udeleženci delavnice boste pridobili potrebne veščine, znanja in orodja za učinkovito pripravo
izvoznega načrta. Predavatelj vas bo preko teoretične podlage vodil do preizkušanja in uporabe
pridobljenega znanja, po izteku glavnega dela pa bo še priložnost za individualni razgovor z njim, v
okviru razpoložljivega časa.
Program*:
09:00
09:30

Registracija
Uvodni nagovor
Andrej Brvar

09:35

Teoretični del
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Ocena in analiza izvozne sposobnosti podjetja
Raziskava atributov mednarodnega okolja
Ciljni trg, konkurenca in naša ponudba
Selekcija in pridobivanje kupcev
Analiza in izbira prodajnih poti
Oblikovanje cen v mednarodnem okolju

11:05
11:20

12:05

Odmor
Teoretični del
˗ Prodajni načrt
˗ Načrt marketinških komunikacij
˗ Finančni načrt
Praktični del – delo v skupinah

12:50
13:05

Odmor
Praktični del – delo v skupinah

14:35

Zaključek in individualna svetovanja po predhodnem dogovoru**

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa
** S predavateljem bo možen dogovor za individualno obravnavo takoj po delavnici oz. poljuben termin po dogovoru ter v okviru
razpoložljivih ur. Več o tem boste izvedeli na sami delavnici.

Pogoji za udeležbo:
PRIJAVA: prijava na dogodek je možna izključno preko spletne prijavnice najkasneje do
petka, 13. aprila 2018, do konca dneva (klik na gumb »PRIJAVA«).
KOTIZACIJA: delavnica je brezplačna
ODJAVA: odjave brez finančnih posledic sprejemamo pisno na matej.rogelj@gzs.si do
ponedeljka, 16. aprila 2018 do 10:00. Po tem roku vam organizator za neudeležbo zaračuna
50,00 EUR / udeleženca režijskih stroškov.

Prijazno vabljeni!

Dodatne informacije: Gospodarska zbornica Slovenije
g. Matej Rogelj, tel. 01 5898 159, matej.rogelj@gzs.si

Projekt EXPEDIRE je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A SlovenijaAvstrija, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

