
CONVENTA JE NAJBOLJŠI NASLOV 
ZA NOVE IN OUT OF THE BOX 
IDEJE, KI NAREDIJO VAŠ DOGO
DEK NEPOZABEN. NEKAJ JIH NAJ
DETE V TEM ZBORNIKU, OSTALE PA 
VAS ČAKAJO V MESTU KONGRES
NIH STORITEV NA CONVENTI. 
PUS TITE SE JIM NAVDIHNITI!

CONVENTA JE NAJVEČJI STROKOV
NI DOGODEK ZA POSLOVNI IN KON
GRESNI TURIZEM JUGOVZHODNE 
EVROPE. TU SE USTVARJA UMET
NOST ORGANIZACIJE SREČANJ. NE 
MORETE SI PRIVOŠČITI, DA VAS NI 
ZRAVEN. 

DRAGI UMETNIKI ORGANIZACIJE SREČANJ!

Kongresna borza Conventa vam v enem 
ponuja mre!enje, sklepanje poznanstev, 

novih partnerstev ter ustvarjanje poslovnih 
prilo!nosti. Na njej organizatorji dogodkov 
najdejo nove lokacije, nove ideje in nove iz-
vajalce svojih dogodkov. Na leto"nji, !e 5. 
Conventi bo stojnice zasedlo okoli 130 ponu-
dnikov kongresnih storitev iz jugovzhodne 
Evrope, gostili pa bomo ve# kot 200 skrbno 
izbranih vabljenih gostov iz vse Evrope. Prilo-
!nosti za pridobivanje poznanstev in sklepanje 
novih partnerstev bo ve# kot dovolj. 

Prepri#ani smo, da se boste strinjali z nami, 
#e re#emo, da je priprava uspe"nega dogod-

ka umetnost, v kateri mora vsakdo odigrati 
svojo vlogo najbolje, kot je le mogo#e. Va"a na-
loga v njej pa je vloga maestra, ki poskrbi za to, 
da vsi sodelujo#i poka!ejo svoj najve#ji talent 

in zaigrajo na svoj instrument v pravem tre-
nutku na pravem mestu. Neskon#no priprav, 
vaj, izbiranja lokacije, scenografije, ustvarjanje 
vabila, promocijskih materialov, aran!iranja in 
nenehna skrb za po#utje vseh sodelujo#ih se na 
veliki dan povrnejo ve#kratno. Takrat se vsi ti 

drobci in posamezni instrumenti zlijejo v nepo-
zabno celoto, ki naredi dogodek neponovljiv in 
nepozaben. 

Osredoto#ite se torej na svoje najmo#nej"e 
orodje, taktirko, drugim pa prepustite, da naj-
bolje odigrajo svojo vlogo. Predvsem pa se ob 
tem – zabavajte! Prepri#ani smo, da vam bo pri 
tem pomagala tudi poslovna borza Conventa, 
kjer vsakdo najde nove ideje in navdihe za or-
ganizacijo popolnih sre#anj. Naj bo vsako od 
njih nova uspešnica, ki bo še dolgo ostala 
v ušesih!

 
www.conventa.si
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5. POSLOVNA BORZA KONGRESNE INDUSTRIJE JUGOVZHODNE EVROPE 

za organizacijo dogodkovzbornik idej



TRIJE TRENDI, KI JIM SLEDI CONVENTA
RAZISKOVANJE  
NASTAJAJOČIH TRGOV

Raziskave industrije sre#anj ka!ejo, da bodo 
v prihodnjem letu organizatorji sre#anj iskali 
nove destinacije, med katerimi so de!ele ju-
govzhodne Evrope vedno bolj zanimive. Borza 
Conventa predstavlja njihovo raznolikost in 
visoko stopnjo strokovnosti, znanja in izku-
"enj. 

VKLJUČEVANJE  
TRAJNOSTNIH PRAKS

Conventa se zavzema za zmanjšanje nega-
tivnih okoljskih vplivov borze z izvajanjem 
trajnostnih praks, ki dodajajo vrednost tako 
za vse udele!ence borze kot tudi za lokalne 
skupnosti. Conventa uvaja "tevilne trajnostne 
prakse ter si prizadeva za merjenje njihovih 
u#inkov. 

ZDRUŽUJEMO PONUDNIKE IZ JUGOVZHODNE 
EVROPE TER KUPCE IZ CELOTNE EVROPE
Na njej se bodo predstavili: 

–  kongresni uradi iz celotne regije  
jugovzhodne Evrope,

– agencije za organizacijo dogodkov,
– destinacijske agencije,
– hoteli s kongresno ponudbo,
– konferen#ni in kongresni centri,
– letalski prevozniki,
–  posebne lokacije za organizacijo  

dogodkov,
– gostinski ponudniki,
– ponudniki drugih kongresnih storitev.

V spremljajočem MESTU KONGRESNIH 
STORITEV pa bo ponudbo dopolnilo več 
kot 20 novih idej in rešitev o 

– aran!iranju, ki pritegne poglede,
–  tehni#ni opremi, ki ponuja nove razse!nosti,
– darilih, ki osupnejo,
– programu, ki presega pri#akovanja,
–  kulinari#ni ponudbi, ki se ji ni mogo#e  

upreti,
– trajnostnih re"itvah, ki pustijo vtis. 

V ZBORNIKU IDEJ VAM JIH PRED
STAVLJAMO LE NEKAJ, OSTALE PA 
NAJ VAS NAVDUŠIJO NA CONVEN
TI! 

TEHNOLOŠKO PRIJAZNA 
IZKUŠNJA

Conventa omogo#a udele!encem, da dobijo 
najnovej"e informacije na mobilni spletni 
strani. Tu si lahko ogledajo utrinke z borze, 
na Conventa TV pa tudi video predstavitve 
ponudnikov in destinacij kongresne dejavno-
sti. Na poslovni borzi se organizatorji sre#anj 
orientirajo s pomo#jo interaktivnih multidata 
panojev.

ZAKAJ JE  
CONVENTA TAKO 
POSEBNA IN TAKO 
UČINKOVITA?

Model Convente temelji na preprostem 
konceptu, da je poslovno sodelovanje 

»iz o#i v o#i« naju#inkovitej"e za posredova-
nje informacij in spoznavanje sogovornikov. 
Vsak sestanek traja 20 minut, torej imate v 
dveh dneh veliko mo!nosti za individualne 
sestanke. Po podatkih s prej"njih Convent 
se vabljeni gostje udele!ijo povpre#no 17 
sestankov na dan, razstavljavci pa 15 sre-
#anj na dan. 

IZKORISTITE NEVERJETNE 
POSLOVNE PRILOŽNOSTI, KI 
VAM JIH PONUJA CONVENTA!



MOBIUU:  
SO VAŠI DOGODKI 
ŽE MOBILNI?

Pri organizaciji dogodkov se nezadr!no doga-
jajo spremembe v smeri »mobilizacije« le-teh. 
Tukaj ne govorimo zgolj o prilagoditvi spletne 
strani dogodka za prikaz na mobilnih napra-
vah, temve# o razumevanju konteksta in upra-
vljanju vloge ter !elja obiskovalca dogodka .  
»Mobilni« obiskovalec se od »tradicionalnega« 
obiskovalca dogodkov razlikuje po tem, da !eli 
celovito izku"njo dogodka , vklju#no z lokacijo 
in okoli"ko ponudbo, da !eli kjerkoli imeti 
a!urne informacije na dlani in na svoji napra-
vi, da !eli deliti mnenja na socialnih omre!jih 
in ne nazadnje #im la!je spoznati nove poslov-
ne partnerje. Bodite tudi vi v dru!bi napre-
dnih organizatorjev dogodkov in izkoristite 
prednosti Mobiuu Events re"itve.

ENOSTAVNEJŠE MREŽENJE  
MED UDELEŽENCI
-  Kontaktni podatki predavateljev, osebja, 

razstavljalcev, sponzorjev.
-  Izvedba klica in posredovanja sporo#ila zgolj 

na dotik.
-  Urejanje lastne vizitke udele!enca  

(fotografija, osebni podatki).
-  Mre!enje skozi celoten cikel dogodka (tudi 

pred in po dogodku).
-  Varovanje osebnih podatkov na najvi"jem 

nivoju.

DODATNI OGLAŠEVALSKI  
PRIHODKI
-  Predstavitvene strani za pokrovitelje in raz-

stavljavce.
-  Prodaja oglasnega prostora sponzorjem  

in razstavljavcem.

-  Ogla"evanje ponudbe podjetij v bli!ini  
dogodka.

-  Mobilne nagradne igre (uporaba QR kod, 
pove#anje obiska na stojnici).

- Promocijska SMS obvestila.

INTERAKTIVNO  
KOMUNICIRANJE
- Registracija na dogodek.
- Check-in s pomo#jo #rtne kode.
- Pregled programa in personalizacija urnika.
- SMS obvestila.
-  Delitev mnenj udele!encev na priljubljenih 

socialnih omre!jih.
-  Ocenjevanje predavanj in izpolnjevanje  

anket.
-  Multimedijska predstavitev (video, zvok, 

grafika).
- Interaktivni zemljevidi.

AŽURNE INFORMACIJE, 
KJERKOLI IN KADARKOLI
-  Vse informacije o dogodku, predavanjih, 

govorcih.
-  Spremembe urnika in vsebin v zadnjem 

trenutku.
- Point of interest lokacije, novice in obvestila.
- Namestitev aplikacije ni potrebna.
- Na voljo za ve# kot 5000 naprav.

NIŽJI STROŠKI TISKOVIN  
IN PUBLIKACIJ
-  Ni!ji stro"ki tiska publikacij in drugih  

promocijskih tiskovin.
-  Trajnostno naravnana re"itev.

www.mobiuu.si

LUKVEL: IZPOSOJA PROFESIO
NALNE AVDIOVIDEO OPREME 
IN TEHNIČNE STORITVE ZA 
DOGODKE

Podjetje Lukvel se ukvarja s prodajo, in!eni-
ringom ter izposojo profesionalne avdio-video 
opreme in nudi celovito tehni#no podporo na 
dogodkih. 

Je uvoznik ter distributer vrhunskih blagov-
nih znamk Hitachi, Eiki, Vivitek ter Mitsubi-
shi.

GOOPTI: NIZKOCENOVNI  
CESTNI PREVOZNIK
Dnevne povezave med Slovenijo in tujimi 
mednarodnimi letališči (Benetke, Trst, 
Dunaj, Graz)

Kljub temu, da ima Slovenija super pozicijo 
v Sloveniji, pa ima njeno glavno letali"#e v 
Ljubljani omejeno "tevilo direktnih povezav 
in posledi#no vi"je cene letalskih vozovnic, 
ki pogosto zahtevajo tudi ve# prestopanj. 
GoOpti re"uje ta problem, saj po ugodni ceni 
omogo#a prevoz v Ljubljano, Maribor, Bled ali 
na slovensko obalo z letali"# v Ljubljani, Trstu, 
Benetkah, Trevisu, Bologni, Bergamu, Milanu, 
Zagrebu, Grazu, Dunaju in Muenchenu tako 

CVETLIČARNA GALERIJA  
MARJAN LOVŠIN:  
MANJ JE VEČ
V Cvetli#arni Galeriji Marjan Lov"in !e ve# 
kot desetletje ustvarjajo celovite cvetli#ne 
dekoracije v javnih in zasebnih prostorih ter 
sledijo sodobnim zapovedim stroke, pri tem 
pa nikoli ne pozabijo na kreativnost, inovati-
vnost in svobodo, ki iz!arevajo iz vsakega, "e 
tako majhnega aran!maja. 

Osnovna ideja »Manj je ve#« se skriva za vsa-
kim izdelkom ter velikimi postavitvami, ki 
nastajajo v okviru ve#jih prireditev. V ospred-

Najem avdio-video opreme:  
- projektorji,
- platna,
- plazma ali LCD zasloni  
  (42-, 55- in 60-in#ni),
- panoramska projekcija,
- interaktivna talna projekcija,
- ozvo#enje,
- kongresno ozvo#enje,
- virtualna hostesa,
- sky view,
- glasovalni sistem,
- LED zaslon.
 

www.lukvel.si

na osebo in garancijo, da udele!ence v dogo-
vorjenem #asu pripelje na !eleno destinacijo 
v Sloveniji ter ob zaklju#ku dogodka odpelje 
nazaj na !eleno letali"#e.

www.goopti.com

ju sta minimalizem in enostav-
nost ob stalni prisotnosti zra#-
nosti, elegance in poudarka na 
detajlu, kar dose!ejo s pravim 
izborom cvetja, katerega vedno 
tudi pravilno umestijo v celoto 
brez nepotrebnega utesnjeva-
nja. Tako ohranjajo kakovost 
kon#nega izdelka in tudi izbora 
cvetja, ki ga naro#ajo po teh-
tnem premisleku, !eljah strank 
in glede na trenutne navdihe ter 
zamisli celotne ekipe. 

STRAWBERRY ENERGY:  
MAKING THE WORLD A  
BETTER PLACE

Strawberry energy je mlado podjetje iz Srbije, 
ki ga !ene preprosta vizija: omogo#iti dostop 
do obnovljivih virov energije vsem ljudem.

Z vsakodnevno uporabo njihovih naprav, ki 
delujejo na obnovljive vire energije, dajejo 
prilo!nost vsakemu posamezniku v skupnosti, 
da se u#i, uresni#i in razume idejo o #istih, 
zelenih tehnologijah in prispeva k spreminja-
nju sveta na bolje. 

Prvi na svetu so ustvarili javni polnilnik 
mobilnih naprav »Strawberry Tree«, ki de-
luje na son#ne celice.  Na tekmovanju »EU 
Sustainable energy week 2011« v Bruslju so 
prejeli prvo nagrado v tekmovalni kategoriji 
»Poraba«.

www.senergy.rs

KREATIVNE REŠITVE, KI UČINKUJEJO. 
DRZNE IDEJE, KI NAVDUŠIJO. 
VIZIONARSKI LJUDJE, KI NAVDIHNEJO.

ZA SIJAJNE DOGODKE,  
KI JIH NE BO MOČ POZABITI. Strawberry

   e  n  e  r  g  y

za eno osebo kot ve#je skupine. Organiza-
torjem dogodkov po meri pripravi ponudbo 
za prevoze z okoli"kih letali"# s fiksno ceno 



ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK: 
UMETNOST IN ČOKOLADA Z 
ROKO V ROKI

$okoladni atelje Dobnik je prva #okoladnica 
v Sloveniji, specializirana za izdelavo ro#no 
izdelanih #okoladnih pralinejev, klasi#nih 
#okolad, tort in #okoladnih desertov najvi"je 
kakovosti. Vsi njihovi izdelki so sve!i, nare-
jeni iz najbolj"ih sestavin in popolnoma brez 
konzervansov. Ker vse #okoladne dobrote iz-
delajo ro#no, jih lahko po !elji tudi prilagodijo 
va"im !eljam ali jih – tudi v manj"ih koli#inah 

Organizatorji dogodkov lahko najamejo 
celovite rešitve po meri, ki jih običajno 
tvorijo:

-  osrednja platforma MeetMe s programskimi 
moduli za prijavo, registracijo, pla#ilo kotiza-
cij, obve"#anje;

-  ra#unalni"ke postaje za registracijo gostov in 
hitro izdelavo akreditacijskih kartic;

-  ro#ni terminali s posebno aplikacijo za hitro 
bele!enje obiska konference, upravljanje e-
-kuponov za kosila ipd.

www.mave.si/meetme 
www.meetme.pro 

- opremijo z va"im sporo#ilom, s #imer posta-
nejo popolno darilo za va"e stranke, zaposlene 
in prijatelje. 

www.cokoladniatelje.si

appRESORTS spodbuja pridobivanje povra-
tnih informacij s strani gostov ter skrbi, da 
njihova mnenja pridejo na pravi naslov.    

appRESORTS predstavlja nov in sodoben 
ogla"evalski prostor, preko katerega lahko 

MAVE: MEETME  SISTEM ZA 
HITRO AKREDITACIJO UDELE
ŽENCEV KONFERENCE

Mave d.o.o. je podjetje, ki izdeluje ID 
kartice in karti#ne sisteme. Organizatorjem 
konferenc nudi akreditacijski sistem MeetMe, 
ki poenostavi delo s prijavami in obve"#anjem 
gostov, nudi hitro izdelavo akreditacij in 
registracijo ter "tevilna poro#ila o obisku 
konference.

APPRESORTS:  
ENOSTAVNO IN HITRO  
DO VAŠIH STORITEV

Kaj je appRESORTS?

appRESORTS je interaktivna re"itev, ki ho-
telskim gostom omogo#a pregledovanje in 
naro#anje hotelske ponudbe na hiter in eno-
staven na#in preko mobilnega telefona, tabli-
ce, osebnega ra#unalnika ali katerekoli druge 
naprave, ki ima mo!nost priklopa na internet.

appRESORTS je nov medij med gosti in ho-
telskim osebjem, ki nudi popoln nadzor nad 
delom in takoj"en odziv na povpra"evanje. 

appRESORTS spremlja navade uporabnikov, 
jih budno meri in sporo#a klju#ne informacije 
za izbolj"anje u#inkovitosti poslovanja. 

KLUN AMBIENTI: IZDELAVA 
OBLAZINJENEGA POHIŠTVA  
USTVARJANJE AMBIENTA IN 
KULTURE BIVANJA

Podjetje Klun je z vstopom v novo tiso#letje 
postalo presti!na celostna blagovna znam-
ka arhitekturnega ustvarjanja in kakovosti 
bivanja. Prizadevajo si zajeti vse bistvene 
segmente kulture prostora: notranjo opremo, 
arhitekturo in urbanizem. 

Svoje znanje !e vrsto let nadgrajujejo v sode-
lovanju s priznanimi arhitekti, oblikovalci in 
ostalimi strokovnjaki. 

Nudijo:
-  proizvodnjo oblazinjenega pohi"tva kata-

lo"kega programa, unikatno izdelavo po 
naro#ilu in opremo hotelov (Opera in balet  
Ljubljana, Kristalna pala#a, Mons ...),

- obnovo starega oblazinjenega pohi"tva,
- projektiranje in in!eniring ,
-  zastopstvo in prodajo ergonomskih stolov 

"vicarskega proizvajalca Giroflex in Dietiker.

www.klun.si, www.giroflex.com,  
www.dietiker.com

INFONOVA: UČINKOVITI 
SISTEMI ZA EPOŠTNI 
MARKETING  EGLASNIK.SI

5 najpomembnejših razlogov za uporabo 
eGlasnika po mnenju uporabnikov:

1. Pozabite na SPAM 
»Testiral sem precej re"itev in je "la po"ta 
pogosto v SPAM. Pri eGlasniku tega ni. Pripo-
ro#am.« Gregor K., Vibor

2. Enostavnost uporabe
»Vmesnik, statistika, na#in po"iljanja - same 
pohvale. Res ste se potrudili.«  
Alen B., Informiran.si

3. Uporabne analize 
»Navdu"en nad analizo s smernicami za na-
daljnje delo. Velika prednost v prodaji!«  
Luka V., Leman

4. Razumevanje
»Uporabni"ke predloge jemljejo resno. Pri-
jetno je s predlogi sooblikovati re"itev, ki jo 
uporablja".« Wojtek G., Rokus Klett

5. Brezplačna uporabniška pomoč
»Tako predanih podpornikov "e nisem imela. 
Sami od sebe najdete re"itve za optimizacijo 
in jih nazorno razlo!ite, da vedno ratajo iz 
prve.« Eva J., Axis Mundi
 
www.eglasnik.si, info@eglasnik.si

STUDIO 37: MULTIDATA  
INTERAKTIVNI DIGITAL 
SIGNAGE SISTEM

STUDIO 37 je najstarej"a slovenska 
neodvisna marketin"ka agencija polnega 
servisa. Ustanovljena leta 1985, je danes 
z bogatimi izku"njami ponudnik odli#nih 
kreativnih medijskih in ogla"evalskih re"itev, 
marketin"kega svetovanja in produkcijskih 
storitev. 

Posebna strate"ka usmeritev Studia 37 je 
zasnova, razvoj in celovita izvedba dogodkov, 
kongresov in sejmov. Med najpomembnej"e 
reference podjetja sodijo izvedbe mnogih 
svetovnih, evropskih in slovenskih kongresov, 
kot so EOS, Kongres o cestah in prometu, 
Slovenski ogla"evalski festival, Golden 
Drum in zasnova ter izvedba specializiranih 
sejemskih dogodkov, kot so Internautica, 

SRCE SLOVENIJE:  
INCENTIVE PROGRAMI  
NA PODEŽELJU V SRCU  
SLOVENIJE 

 
Srce Slovenije je idealna destinacija za organi-
zacijo sre#anj in dogodkov na pode!elju. 

V osr#ju dr!ave, vzhodno od Ljubljane, se so-
dobno !ivljenje prepleta s tradicionalnim utri-
pom pode!elja. Dru!abni dogodki in tematski 
ve#eri zaokro!ajo pestrost ponudbe, ki jo po-
nujata neokrnjena narava ter bogata kulturna 
dedi"#ina. Slednja ponuja vznemirljive team 
building programe v Srcu Slovenije. Junija 
odpira svoja vrata De!ela kozolcev, edini mu-

Kuwait Boat Show, Taiwan Boat Show in 
podobno.

STUDIO 37 se med drugim ukvarja 
tudi z lastnim razvojem specializiranih 
komunikacijskih naprav in aplikacij. 
Kongresni in sejemski uporabi je namenjen 
sistem Multidata – mre!a tako imenovanega 

zej na prostem s kozolci na svetu! Nepozabna 
do!ivetja pri#arajo okusna lokalna kulinarika, 
odli#na doma#a vina in dru!enja na pode!elju 
z mo!nostjo preno#i"# na seniku, v lokalnih 
gostilnah in na turisti#nih kmetijah. 

www.srce-slovenije.si

MEDIAS  SPEKTER:  
MEDIJSKA PRODUKCIJA IN 
MARKETING NA KLJUČ
Medias - Spekter je komercialna medijska 
produkcija za izdelavo predstavitvenih vide-
ofilmov in fotografij, namenjenih uporabi na 
sejmih, spletnih straneh in televiziji, v katalo-
gih in oglasih. Medias – Spekter poskrbi za iz-
delavo ponudbe »na klju#«, saj naredijo vse od 
koncepta in scenarija do snemalne produkcije, 
poi"#ejo lokacijo snemanja, modele, sceno-
grafijo in pripravijo celotno postprodukcijo z 
grafiko, glasbeno opremo, tekstovno opremo 
v tujih jezikih, posnetih z »native speakerji«.  

pantone 876 - metalic pantone 4975
hotel svoje goste obve"#a o vseh vsebinah in 
akcijah ne glede na to, kje se gosti v tistem 
trenutku nahajajo. 

www.appresorts.com

Del njihove ponudbe obsega tudi pripravo 
komercialnih javnih prireditev, ki jih prav tako 
naredijo »na klju#«.  
 
 
 
 

www.medias-spekter.si

interaktivnega digital signage sistema. 
Sistem ponuja razli#ne funkcionalne in 
inovativne komunikacijske, informacijske in 
ogla"evalske re"itve. Sestavlja ga poljubno 
"tevilo interaktivnih naprav Multidata, ki so 
ob#utljive na dotik, kar uporabnikom omogo#a 
intuitivno uporabo brez posebnih navodil. 
Sistem je obi#ajno zasnovan tako, da je 
popolnoma prilagojen posameznemu projektu, 
in temelji na aplikaciji, izdelani v skladu z 
!eljami in potrebami naro#nika.

Na Conventi je Multidato mogo#e preizkusiti 
tudi kot funkcionalni del informacijskega 
sistema prireditve.

www.studio37.si



NEKTAR NATURA:  
POENOSTAVITE SI POSLO
VANJE. NAVDUŠITE GOSTE.

Proizvodi na"ega podjetja so visokokako-
vostni zgo"#eni sadni sokovi, ki se to#ijo na 
posebnih to#ilnih napravah z razli#nimi zmo-
gljivostmi ter pestro izbiro pija# in okusov 
za raznovrstne uporabnike: gostinske lokale,  
hotele, casinoje in restavracije.

Zgo"#eni sadni sokovi so pakirani  v BAGin-
BOX-ih pod nadzorovano atmosfero, ker le na 
tak"en na#in lahko potro"nik vedno pije sve! 
in neopore#en sok.

LAM: LOOK AT ME

Sistem LAM je namenjen vsem vrstam 
promocij, sejmom, opremljanju interierjev,  
razli#nim dogodkom, kongresom, "portnim 
prireditvam in "e bi lahko na"tevali. 

Označujejo ga revolucionarne lastnosti, 
kot so: 
–  uporabnik ga lahko sestavi sam, in to brez 

uporabe orodja,
–  izredno lahka konstrukcija, ki omogo#a 

poceni in enostaven transport,
–  enostavna menjava grafik,

–  materiali visoke kakovosti (aluminij in inox) 
brez plasti#nih vitalnih delov,   

–  patentiran sistem napenjanja grafik, ki kom-
penzira neravna tla,

–  zelo malo vidne konstrukcije, kar zagotavlja 
lep in eleganten videz,

–  slovenski patent z mednarodno za"#ito. 

www.lam.si

POSLOVNA BORZA 
KONGRESNEGA TURIZMA
V JUGOVZHODNI EVROPI 16. in 17.  JANUAR 2013, GR – Ljubljana

Dobrodošli na 5. Poslovni borzi Conventa!
Veseli bomo, #e se boste v teh dneh na nas obrnili s svojimi vpra"anji ter idejami in predvsem, da boste na Conventi pre!iveli nepozabne 
trenutke. Z vpra"anji, povezanimi s ponudniki, se obrnite na Natalijo Bah Čad, natalija@conventa.info

Veselimo se srečanja z vami!

MISLIM, TOREJ SEM:  
IZMERITE ZADOVOLJSTVO 
SVOJIH STRANK

Spletni anketni vpra"alniki so odli#na re"itev 
za spremljanje odziva udele!encev.

–  Izmerite odziv udeležencev na konfe-
renci: po ali med predavanjem slu"atelji 
ocenijo predavatelja ali produkt/storitev. 
Rezultati so v obliki tabel in grafov na voljo 
takoj.

–  Merjenje zadovoljstva strank: gostom 
po"ljete povezavo do spletne ankete, kjer 
izmerite njihovo zadovoljstvo z bivanjem v 
hotelu, storitvami, osebjem, izdelki. 

–  Raziskave trga: na voljo imamo panele 
z udele!enci za izvajanje reprezentativnih 
tr!enjskih raziskav na podro#ju Slovenije, 
Hrva"ke, Avstrije, Nem#ije, Bolgarije, $e"ke, 
Francije, Mad!arske, Italije, Poljske, Srbije, 
Slova"ke in %vice.

–  Rešitve po meri: personaliziran izgled 
vpra"alnikov (barvna shema, logotipi), iz-
vedba v razli#nih jezikih, statisti#ne obdela-
ve, poro#ila, vizualizacija podatkov.

www.mislimtorejsem.si

Prednosti točilnih naprav:

enostavna in ekonomi#na priprava pija#, 
mo!nost samopostre!nega to#enja, hi-
gienska neopore#nost, stalna kakovost 
sokov, preprosto #i"#enje, brezpla#ni redni 
servis.

Imamo verificiran sistem HACCP.

Zaradi te!nje po razvoju in kakovosti 
izbolj"ujemo svojo ponudbo z vedno bolj 

naravnimi in neobdelanimi sokovi, postavlja-
mo nove zahteve in trende v Sloveniji, EU in 
ostalih dr!avah.

www.nektar.eu


