
Program

Dogodek Odpiranje poslovnih priložnosti

 8.00 – 8.15                   Prihod in registracija udeležencev (Hotel Bela krajina Metlika).
 8.15 - 9.45                    Dogodek Odpiranje poslovnih priložnosti Podjetniška kava s pogostitvijo.

  

Dogodek Izmenjava dobrih praks

9.45 - 10.00                 Prihod in registracija udeležencev na recepciji Poslovne cone Beti.
10.00 – 11.30                Ogled podjetja MalaPlus d.o.o. Metlika, Tovarniška cesta 3, 8330 Metlika.
                                        

  11.30 – 11.45                Prevoz udeležencev v lastni režiji do Rosalnic (2 km).
 11.45 – 12.00               Sprejem in pogovori udeležencev ob narezku in belokranjski pogači.
 12.00 – 13.00              Ogled in predstavitev podjetja Steklarstvo Kramarič in domače dobrote 
                                       Mojca Stanko Kramarič s.p., Rosalnice 38, 8330 Metlika.

 13.00 – 15.00               Kosilo, mreženje in izmenjava izkušenj udeležencev v Hiši dobrega kruha,  
                                       prikaz priprave in peke belokranjske pogače.

Odpiranje  poslovnih
priložnosti in 
Izmenjava dobrih praks,

SPOT Svetovanje JV
Slovenija 

v koordinaciji 
RIC Bela krajina 

vabi na

Mala plus d.o.o. je družinsko podjetje, ki je dejavno na področju izdelave kovinskih
konstrukcij in njihovih delov. Njihovi izdelki in storitve so skladni z najvišjimi standardi
kakovosti kar dokazujejo tudi s pridobljenimi ISO standardi. 

Steklarstvo Kramarič in Domače dobrote Mojca je družinsko podjetje, ki ukvarja s
steklarstvom in izdelavo ter prodajo domačih sladkih dobrot. Ponujajo tudi pogostitve,
šolo peke kruha, belokranjske pogače, priprave tort ipd.

Dogodek je namenjen mreženju, pogovorom, dogovorom o podjetniškem sodelovanju
in izmenjevanju podjetniških izkušenj ter odpiranju priložnosti za vstop podjetnikov in
potencialnih podjetnikov v različne dobaviteljske verige. 

ki bosta v četrtek, 24. septembra 2020 v Metliki

BREZPLAČNA DOGODKA

https://www.malaplus.si/
https://www.facebook.com/prikramaricevih/
https://www.facebook.com/prikramaricevih/


DODATNE INFORMACIJE NA MARIJETA.KOBETIC@RIC-BELAKRAJINA.SI ALI NA

TELEFON 040 122 872.

PRIJAVA na dogodka je obvezna in poteka izključno
elektronsko.

Prijavite se najkasneje do 21 .9. 2020 do 11. ure.

Na dogodkoma bomo upoštevali higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2. Uporaba maske je obvezna v zaprtih prostorih, kjer ni možno zagotavljati ustrezne
razdalje med udeleženci. 

Dogodka sta namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem in podjetnikom ter
potencialnim podjetnikom iz regije JV Slovenija. 

Na SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji:
Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC Bela Krajina in OOZ Novo mesto.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Priporočljivo je, da se udeležite obeh dogodkov, lahko pa se udeležite le enega.   

Udeleženci dogodka bodo prejeli promocijsko darilo. 

https://docs.google.com/forms/d/1dKYo9Q47ZLOfMJaMCClSERMbycWC3NsdJVmQ7sfZ3tY/edit

