
Eden najstarejših poslovnih dogodkov regijske industrije srečanj vsako leto spremeni
Ljubljano v stičišče profesionalnih organizatorjev dogodkov. Conventa se je po dvakratni
koronski izvedbi v mesecu avgustu spet vrnila v tradicionalni zimski termin. Med 1. in 2.
februarjem se bo 95 razstavljalcev iz 15 držav srečalo s 146 vabljenimi gosti iz 36 držav.
Letošnja Conventa bo potekala v znamenju nagrade za najboljši trajnostni dogodek, ki jo je
Conventa prejela na na tekmovanju za najboljše dogodke na svetu BEAWorld. Kot so povedali
organizatorji, je to velika čast in hkrati odgovornost. Skupaj z 19 partnerji Convente bodo
pokazali, da je mogoče zadovoljiti potrebe udeležencev ob hkratnem zmanjševanju
ogljičnega odtisa in drugih pritiskov na okolje.

BLIŽA SE JUBILEJNA 15. CONVENTA 
Prvo in najstarejše stičišče industrije srečanj v Novi Evropi praznuje jubilejnih 15 let

Sporočilo za javnost
Za takojšnjo objavo
Ljubljana, 16.01.2023

www.conventa.si

1. - 2. februar, 2023

CONVENTA 2023  STIČIŠČE INDUSTRIJE
SREČANJ V NOVI EVROPI

Ljubljana, Slovenija

Conventa je največja poslovna borza industrije srečanj v Novi Evropi, zato je po besedah
organizatorjev ključno izpolnjevanje ciljev projekta. To jim je uspelo tudi v letošnjem letu, saj se bo
dogodka udeležilo 95 razstavljalcev in 146 vabljenih gostov, ki bodo v času dogodka sklenili preko 2500
poslovnih sestankov. V povprečju ima vsak razstavljavec v dveh dneh dogodka 30 osebnih sestankov s
potencialnimi kupci. 
Kot je povedal soustanovitelj Convente Miha Kovačič, je poslanstvo dogodka ustvarjanje poslovnih
priložnosti. »Organizatorji radi poudarjamo, da smo dobri izključno toliko kot je dobra naša zadnja
Conventa. Zato izjemno pozornost posvečamo kakovosti sodelujočih in merjenju zadovoljstva
udeležencev. Stopnja zadovoljstva razstavljavcev na lestvici od 1 do 5 je 4,36, vabljenih gostov pa 4,54.
To je izjemen rezultat, ki se ga bomo potrudili preseči tudi ob jubilejni, 15. izdaji Convente.«

Kot je povedal Gorazd Čad, soustanovitelj Convente bo eden od vrhuncev dogodka podelitev nagrade
Kongresna zvezda (Meetings Star). Ta bo letos potekala v živo v prestižni Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma. Svečana podelitev nagrad bo v sredo, 01. februarja 2023 ob 18.30 uri. 
Gorazd Čad je poudaril: »Nagrada je v vseh letih obstoja postala prepoznavna zlasti v krogu
organizatorjev dogodkov in v stroki, kot ena redkih nagrad, ki se podeljuje na osnovi natančno
izdelanih kriterijev in standardov. Tudi zaradi tega je Meetings Star postal referenčna točka in
nekakšen Michelin industrije srečanj. Osebno verjamem, da z našim projektom spodbujamo
napredek celotne industrije.«



www.conventa.si

Organizatorji izpostavljajo še naslednje programske poudarke in novosti: 

Zeleni priročnik Conventa 
Organizatorji uvajajo celo vrsto majhnih in velikih ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju našega okolja.
Svoja priporočila so zbrali v obsežnem priročniku, ki si ga lahko brezplačno naložite na naslednji
povezavi: https://conventa.si/zeleni-prirocnik/ 

Zeleni otok Convente 
V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, Turizmom Ljubljana in podjetjem Climate Partner
bodo organizatorji pripravili zeleni otok, kjer bodo udeleženci spoznali dobre trajnostne prakse in
preverili, kako v praksi zmanjšati ogljični odtis dogodkov. 

Merjenje ogljičnega odtisa dogodka
Tudi letos bo na dogodku natančno izmerjen ogljični odtis. Organizatorji so izvedbo zaupali podjetju
Climate Partner. Natančno izmerjen ogljični odtis omogoča načrtovanje prioritetnih korakov za
izboljšanje v skladu s trajnostnimi kriteriji projekta. 

Conventa & IMEX Future Leaders Forum 
V okviru projekta vsako leto v sodelovanju z borzo IMEX Frankurt poteka tudi izobraževanje »Future
Leaders Forum« za študente turizma, hotelirstva in drugih smeri, povezanih z organizacijo dogodkov,
ki bi želeli svojo poslovno pot nadaljevati v industriji srečanj. Na dogodku pričakujejo 30 mladih
talentov iz regije. 

Conventa Trend Bar Live
Izobraževalna in povezovalna platforma Conventa, ki poteka preko spleta ali v živo. Zanimiv program
bo potekal oba dneva dogodka in prinaša zanimive novosti s področja organizacije dogodkov,
informacije o zanimivih lokacijah, trendih in koristne nasvete strokovnjakov.

Srečanje Kongresnih ambasadorjev Slovenije 
Slovenski ambasadorski program ima velik pomen za večji uspeh Slovenije na področju
internacionalizacije znanosti, strokovnih ved, športa in gospodarstva. Prvo srečanje ambasadorjev v
letu 2023 bo potekalo na Conventi, 1. februarja 2023. Organizator srečanja je Zavod-
Kongresnoturistični urad Slovenije.  

Razširjena mreža partnerjev Convente 
V letu 2022 sta se partnerstvu Convente pridružila dva nova partnerja. Hotel Four Points by Sheraton
Ljubljana Mons sodi med vodilne ljubljanske kongresne hotele. Podjetje Visual Group Adriatic pa je
visokotehnološko podjetje s področja multimedijskih tehnologij in tehnične podpore. 

Gorazd Čad je še izpostavil, da bo izvedba Convente 2023 pokazala, kako učinkoviti so trajnostni ukrepi
Convente: »Conventa se je na trajnostno pot podala 2009. Hitro smo spoznali, da si moramo za
trajnostno preobrazbo prizadevati procesno in vzpostaviti sistem nenehnih izboljšav. Tako je nastal
model CONVENTA 7R, ki povezuje ključne, medsebojno povezane korake. Organizatorji smo razvili
konkretno rešitev za pereč problem industrije srečanj in potrudili se bomo, da našo trajnostno zavezo
še nadgradimo.«

https://conventa.si/zeleni-prirocnik/
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Media information:

Jure Čad
jure.cad@toleranca.eu

The event is organised by:

Toleranca marketing and the
Slovenian Convention Bureau

In cooperation with:

POVZETEK KLJUČNIH STATISTIČNIH PODATKOV

Število vseh potrjenih vabljenih gostov

Število potrjenih vabljenih gostov iz regije Alpe-Adria 

Število potrjenih vabljenih gostov iz Evrope, ZDA in Bližnjega Vzhoda 

Število držav, iz katerih prihajajo vabljeni gostje 

146

25

121

32

CONVENTA VABLJENI GOSTJE 

Število razstavljalcev Conventa 

Število razstavljalcev Experience Zone 

Število držav razstavljalcev

Indeks vabljeni gostje/razstavljalci 

90

5

15

62

CONVENTA RAZSTAVLJAVCI

POVABILO NA NOVINARSKO KONFERENCO 

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v SREDO, 01. februarja 2023 ob 10.00 uri v
Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča. 

AKREDITACIJA za udeležbo na dogodku je možna preko prijavnice na https://bit.ly/3XJGJE6
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