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                       Sporočilo za javnost 
                      28. september 2011 

 
Za takojšnjo objavo 

 

 

Samit100/Summit100: regionalno srečanje poslovnih voditeljev  

 
V srbskem Arandjelovcu bo v organizaciji Srpske asocijacije menadžera, Hrvatske udruge poslodavaoca in 

Združenja Manager od 6. do 8. oktobra 2011 potekal prvi regionalni vrh poslovnih voditeljev JV Evrope  
„Samit100 biznis lidera jugoistočne Evrope: Dogovor za novo doba". Dogodka se udeležuje tudi močna 

slovenska gospodarska delegacija.   

Na srečanju bodo sodelovali vodilni gospodarstveniki iz Srbije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Makedonije in Črne gore in predsedniki treh držav. Cilj Samita 100 je vzpostaviti močno kohezijsko silo 
gospodarskega povezovanja v prihodnosti in prispevati k političnim prizadevanjem za napredek odnosov 
in življenja v regiji.  

Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager, izpostavlja: »Obnavljanje in krepitev gospodarskih 
vezi pomembno prispeva k stabilnosti regije JV Evrope in k večji uspešnosti gospodarstev držav, ki živijo 
na tem območju. Zato podpiramo ta dogodek, ki ga ustvarjamo skupaj s kolegi iz srbskega in hrvaškega 
gospodarskega združenja. Pred tremi leti je Združenje Manager organiziralo prvo podobno srečanje v 
Portorožu - Prvo regionalno konferenco managerjev Jugovzhodne Evrope in tokratni dogodek predstavlja 
poglobitev naše takratne ideje o sodelovanju regionalnih managerjev.« 

Na dogodku bo potekala vrsta delovnih panelov, s pomočjo katerih bodo po napovedih organizatorja 
poslovni voditelji na podlagi  sprejetih dokumentov ponudili konkretne rešitve in prevzemali svoj del 
odgovornosti za krepitev konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev in regije. Svoja mnenja bodo 
predstavili mag. Dejan Turk, predsednik uprave Si.mobila, Franjo Bobinac, predsednik uprave 
Gorenja, dr. Gregor Veselko, predsednik uprave Luke Koper in Matjaž Rakovec, predsednik uprave 
Zavarovalnice Triglav. Kot posebni gost bo s predavanjem 'Leadership Matters' nastopil Mike 
Zafirovski, član upravnega odbora Boeinga.  

V razpravi bodo prvi dan srečanja sodelovali: Boris Tadić, predsednik Republike Srbije, Ivo Josipović 
predsednik Republike Hrvaške (vabljen), dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije in trije vodilni 
predstavniki gospodarstva.   

Povezava na spletno stran dogodka: www.samit100.org  
 

 

 
Dodatne informacije: 
Sonja Šmuc, Združenje Manager 
T: 01 58 98 586, 041/698 808 
E: sonja.smuc@zdruzenje-manager.si 
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