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Javno povabilo za partnerje RS pri sodelovanju na svetovni razstavi EXPO 
2020 Dubaj 

Predmet 
Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo od 1. oktobra 2021 pa do 31. marca 2022 potekala 
v Združenih arabskih emiratih, v mestu Dubaj. Slovenija bo ena od nekaj več kot 80-tih 
držav, ki se bodo na svetovni razstavi predstavile z lastnim paviljonom. Poleg splošne 
turistične predstavitve Slovenije, paviljon predstavlja priložnost za učinkovito gospodarsko 
promocijo slovenskih podjetij ter sklepanje novih poslovnih vezi in partnerstev.  

Cilj 
Poglavitni cilj je pridobiti partnerje, ki delujejo v skladu s smernicami nacionalne kampanje 
slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Namen 
kampanje je promovirati slovenska podjetja, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo 
ključne prednosti slovenskega gospodarstva (zeleno, ustvarjalno, pametno in v okviru 
področij krovnih tematik na Slovenskem paviljonu). 

Sodelovanje 

Na paviljonu bo prostor za največ 6 partnerjev RS na Expo 2020 Dubaj, ki bodo imeli 
posebne promocijske priložnosti (najvidnejše površine na paviljonu, uporaba 
komunikacijskih kanalov).  Partnerji bodo svetu pokazali prebojne rešitve za različne izzive 
trajnosti (varnost okolja, človekovo zdravje, učinkovita raba energetskih virov, varovanje 
pitne vode, področje ravnanja z odpadki). 

V času 4 tednov (28 dni) bodo lahko izbrali za lasten nastop, organizacijo lastnih poslovnih 
dogodkov in možnost udeležbe na visokih protokolarnih in gospodarskih srečanj na 
paviljonu.  

Vrednost posameznega partnerskega paketa je 100.000 € brez DDV. 
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Tematike 
 
Na Slovenskem paviljonu je predvidenih je 11 krovnih tematik: 

1. Podnebje in biodiverziteta (1. oktober 2021 – 16. oktober 2021), 
2. Vesolje (17. oktober 2021 – 30. oktober 2021), 
3. Razvoj mest in podeželja (31. oktober 2021 – 20. november 2021), 
4. Tovarne prihodnosti in razvoj materialov (21 november 2021 – 4. december 
2021), 
5. Digitalizacija in umetna inteligenca (5. december 2021 – 25. december 2021), 
6. Potovanja, povezovanje in mobilnost (26. december 2021 – 15. januar 2022), 
7. Trajnostni razvoj, zelene tehnologije in les (16. januar 2022 – 29. januar 2022), 
8. Zdravje in dobro počutje (30. januar 2022 – 19. februar 2022), 
9. Prehrana in kmetijstvo (20. februar 2022 – 5. marec 2022), 
10. Kulturne in kreativne industrije (6. marec 2022 – 19. marec 2022), 
11. Voda (20. marec 2022 – 31. marec 2022).  

Pogoji 
• Kot partner lahko sodeluje pravna oseba, ki ima interes sodelovati na svetovni 

razstavi v okviru predstavitve Slovenije in, ki želi skozi izpostavljeno vlogo na 
največjem poslovnem dogodku leta 2021 in 2022 utrjevati prepoznavnost na 
arabskih in drugih trgih ter graditi svoj ugled skupaj z državo Slovenijo. 

• Vsebina predstavitve in promocija proizvodov ter storitev mora biti vsebinsko 
povezana s krovnimi tematikami svetovne razstave, slovenskega paviljona in ciljno 
vsebino predstavitve Slovenije na EXPO 2020 Dubaj. 

Rok 
 

• Interes za sodelovanje se sprejema predvidoma do 31. 3. 2021 oziroma do 
zapolnitve predstavitvenih kapacitet (prijave se bodo obravnavale po vrstnem redu 
prispetja, do zapolnitve predvidenih šest prostih mest za partnerje). 

• Prijava je možna preko obrazca (OBRAZEC 1), ki mora biti izpolnjen, podpisan in 
ožigosan (v PDF format se pošlje na naslov: jaka.perharic@spiritslovenia.si) 
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Dodatno 
 

Paviljon se razprostira na 1.550 m2 velikem razstavnem prostoru in se ponaša z odlično 
strateško lokacijo. Partnerji bodo deležni stalne podpore s prisotnostjo vrhunsko 
usposobljenega (tudi slovensko govorečega) osebja, ter celovito tehnološko in logistično 
podporo, kar bo omogočalo izvedbo dogodkov po vsakršni meri. 

 


