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"Kongresi ne pridejo kot strela z jasnega"
Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je z več kot 60-letno
tradicijo vodilni prireditveni center v Sloveniji. Poleg
sejemskih prireditev gosti tudi razne kultu rno-zabavne
dogodke. V kompleksih dvoran Urška in Povodni mož
gostijo manjše poslovne konference skoraj vsak dan.
Ponašajo se tudi z idealno lokacijo za večje mednarodne
kongrese. Tako je pod njihovo streho letos potekalo kar 80
dogodkov s 130.000 udeleženci.

še njihovega večernega družabnega
dogodka, zabave, ki sta jo v naši Marmorni dvorani izvrstno izpeljala Hiša
vizij in Jezersek gostinstvo v obliki
'italijanske kantine', glasbe v živo za
ples idr. To je inovativni koncept za
poslovna druženja, tudi za konec leta
na primer,« je Bricl ponosno predstavil primer dobre prakse v kongresni
dejavnosti.

Andreja Podlogar

Že danes o srečanju

Gospodarsko razstavišče poleg vseh
dogodkov beleži še lepe številke obiskovalcev raznih sejmov vse leto. Samo
na 24. avtomobilskem salonu Slovenije
so imeli 75-000 obiskovalcev. Ponosni
pa so tudi na številke s področja kongresne dejavnosti.

izvrstna priložnost za razne tovrstne
predstavnike pri nas, da mednarodnim
kolegom približajo svoje vrhunske dosežke in skupaj z Dekon.si pripeljejo odmevne kongrese v Slovenijo,« je povedal
mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča.

»Z utripom sveta
in lokalno očarljivostjo«
»Za pridobivanje mednarodnih kongresov sodelujemo s Turizmom Ljubljana
in Kongresnim uradom Slovenije. Redno
se udeležujemo tudi kongresnih borz v
Barceloni, Frankfurtu in Londonu ter
drugih podobnih srečanj.
Naredili pa smo še korak dlje. Povezali
smo se z enim največjih organizatorjev
kongresne dejavnosti na svetu: skupaj z
družbo Dekon Group smo odprli pisarno
v Ljubljani, hkrati pa vrata prvi mednarodni družbi te vrste v Sloveniji. Pisarna
Dekon.si, kot pove njen slogan Z utripom sveta in lokalno očarljivostjo, združuje mednarodno uveljavljeno znanje z
enkratnimi lokalnimi doživetji. Nagovarja domačo in tujo strokovno javnost. Je

Rekordno: 1700 udeležencev iz 85 držav
»Primer dobre prakse, kako se domači
znanstveni krogi povežejo z mednarodnimi, je 16. svetovni kongres fetalne medicine, eden največjih in najpomembnejših kongresov s tega področja na
svetu ter eden največjih medicinskih
kongresov pri nas. Na njem se je konec
junija letos na Gospodarskem razstavišču zbralo kar 1700 udeležencev iz 85 držav. Kongres je organizirala Fundacija za
fetalno medicino iz Londona v sodelovanju s kliničnim oddelkom za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, pod vodstvom predstojnice doc. dr.
Nataše Tul Mandič. Takšni dogodki so
seveda velika pridobitev tudi za mesto
Ljubljana in državo.
Ne morem pa si kaj, da ne bi omenil

čez dve do tri leta
Ob vprašanjih o pomembnosti mednarodnih poslovnih srečanj in o izzivih za
prihodnje je direktor Gospodarskega
razstavišča strokovno previden: »Kongresi ne pridejo kot strela z jasnega. So
plod zavzetih prizadevanj, znanja in
mreženja naše kongresne ekipe ter
drugih. Prav tako se ne načrtujejo z danes na jutri. Tako se že danes dogovarjamo za sodelovanje, ki bo obrodilo pomembna mednarodna poslovna srečanja dve, tri leta kasneje.
Prav te dni je Dekon.si za leto 2020
potrdil mednarodni kongres s področja
biokemije s kar 2000 udeleženci.«
Na Gospodarskem razstavišču s ponosom napovedujejo kar sedem odmevnih mednarodnih kongresov za
naslednje leto, do konca tega leta se jim
bodo pridružili še štirje. Na nekaterih
pričakujejo od 1500 do 2000 udeležencev. Vse to pomeni, da bodo leta 2018 v
Slovenijo pripeljali 30 odstotkov več tovrstnih dogodkov. x
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Mag. Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča
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