
TEKSAS SLOVENIJA
• 10. največje gospodarstvo na svetu.

• 28 MIO prebivalcev.
• Vodilna v energetski industriji,

obnovljivih virih, IT in
vesoljskih tehnologijah

• Zelena. Kreativna. Pametna.
• Izvozno usmerjeno gospodarstvo (več kot 85 % BDP).

• 2 MIO prebivalcev.
• Odlična geostrateška lokacija (v središču Evrope).

• Najboljša v nišnih industrijah (digitalizacija, 
mobilnost, robotizacija in druge visoke tehnologije).

• Trajnosti zavezana turistična destinacija.

Naš športni as Luka Dončić je v dveh 
letih poskrbel, da Dallas, Teksas in 

tudi ZDA zelo dobro čutijo Slovenijo, 
državo izjemnih potencialov. Zdaj je 

čas, da se na poslovni konferenci
12. marca 2020 Slovenija predstavi 
še kot zelena, kreativna in pametna, 
in se tako odprejo vrata za slovensko 

gospodarstvo in turizem.

Poslovna konferenca 
“Texas Feels Slovenia”

Spoznajte tudi vi 
priložnosti za svoje 

podjetje. 

Spoznajte kako Teksas čuti Slovenijo 
in bodite z nami na tekmi Dallas 
Mavericks in Denver Nuggets, 

11. marca 2020. To bo I FEEL 
SLOVENIA Night, ki prinaša nove 

razsežnosti prepoznavnosti Slovenije 
v svetu. 

Tekma I FEEL SLOVENIA Night 
Dallas Mavericks vs Denver Nuggets

Ne zamudite idealne 
priložnosti, da si v živo 

ogledate športnega 
čarodeja iz Slovenije. 

Poslovna konferenca

“TEXAS FEELS SLOVENIA”
in ogled tekme I FEEL SLOVENIA Night

DALLAS MAVERICKS VS DENVER NUGGETS



O poslovni konferenci na kratko - 
KATERIH PRILOŽNOSTI NE SMEM ZAMUDITI:

• Pogled na posel in šport s Cynt Marshall, CEO, Dallas Mavericks.
• Pomen zvezde, kot je Luka Dončić, za Slovenijo in ZDA.

• Pomembni odločevalci iz Teksasa in Slovenije.
• Predstavitev poslovnega okolja in ključnih industrij Teksasa.

• Predstavitev slovenskega gospodarstva in ponudbenih zmožnosti slovenskih podjetij.
• Priložnost za mreženje z vrhunskimi gospodarstveniki Teksasa in Slovenije.

• Pogovor s predstavniki mestnih oblasti Dallasa in Ljubljane.
• B2B srečanja s potencialnimi poslovnimi parnerji iz Teksasa.

• Predstavitev Slovenije kot turistične destinacije in delavnica slovenskega turizma.

Predstavite
svoje podjetje na

poslovni konferenci
“Texas Feels Slovenia”.

KOTIZACIJA
znaša 390€ brez DDV na udeleženca in 

vključuje udeležbo na tekmi I FEEL SLOVENIA 
Night Dallas Mavericks vs Denver Nuggets,

11. marca 2020 in udeležbo na poslovni 
konferenci “Texas Feels Slovenia”,

12. marca 2020.

Za več informacij kontaktirajte business@amcham.si.

Uradni potovalni partner poslovne konference je Nomago.
Več informacij na nomago.si/texas-feels-slovenia. Kontaktna oseba Nomago Travel blaz.fegus@nomago.si.


