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Javno povabilo za sodelovanje podjetij pri projektu »Slovenija na 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. Slovenski paviljon 

bo pol leta dom slovenskih podjetij, ustanov in posameznikov, ki želijo svetu pokazati 

prebojne rešitve za najrazličnejše izzive trajnosti, od vprašanja varnosti okolja, človekovega 

zdravja, učinkovite rabe naravnih energetskih virov, do varovanja pitne vode, zahtevnih 

vprašanj s področja ravnanja z odpadki, do izzivov samooskrbe in bitij, ki so zanjo 

neobhodno potrebna. 

Cilj 

Poglavitni cilj je pridobiti podjetja, ki delujejo v skladu s smernicami nacionalne kampanje 

za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.«, 

katere namen je promovirati slovenska podjetja, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo 

ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno in 

v okviru področij krovnih tematik na Slovenskem paviljonu. 

Promocijski paketi 

Sodelovanje na slovenskem paviljonu bo možno v okviru dveh paketov: 

● PODJETNIŠKI PAKET je namenjen podjetjem, ki bodo na Expu 2020 s svojimi 

produkti in storitvami naslavljala končne kupce in razstavljala v Showroomu. 

Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi za Podjetniški paket je en teden, 

vrednost paketa je 5.000 EUR brez DDV; 

● POSLOVNI PAKET je namenjen podjetjem, ki bodo na Expu 2020 s svojimi produkti 

in storitvami naslavljala druge poslovne subjekte z namenom širitve poslovanja. 

Časovni okvir prisotnosti na svetovni razstavi za Poslovni paket je en teden, 

vrednost paketa je 10.000 EUR brez DDV. 

V posameznem koledarskem tednu (7 dni) bodo zagotovili sočasno predstavitev 4 podjetij 

v sklopu Podjetniškega paketa in 6 podjetij v sklopu Poslovnega paketa. V celotnem času 

trajanja svetovne razstave bodo na voljo maksimalno 104 Podjetniški paketi in 156 

Poslovnih paketov. 
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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 

Pri projektu lahko sodeluje pravna oseba ali samostojni podjetnik. Vsebina predstavitve in 

promocija proizvodov ter storitev mora biti vsebinsko povezana s krovnimi tematikami 

svetovne razstave in slovenskega paviljona ter s ciljno vsebino predstavitve Slovenije na 

EXPO 2020 Dubaj. 

Rok 

Naročnik bo interes za sodelovanje podjetij sprejemal predvidoma do 30. 4. 2021 oziroma 

do zapolnitve predstavitvenih kapacitet. Pobude se bodo obravnavale po vrstnem redu 

prispetja, do zapolnitve predvidenih prostih mest v okviru Podjetniškega paketa in v okviru 

Poslovnega paketa.  

Prijava za podjetja je mogoča preko uradne spletne strani Slovenia@EXPO2020, preko 

spletne prijavnice. 

 

Dodatno 

Podjetjem se predlaga, da se pozanimajo o možnostih pridobitve naslednjih vavčerjev za 

pokritje dela stroškov: 

● Vavčer za nastop na mednarodnih forumih v tujini; 

● Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.  

 


