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Sporočilo za javnost, za takojšnjo objavo 

 

Samit100 - največje srečanje poslovnih voditeljev jugovzhodne 
Evrope: dogovor za novo dobo  
 
Zagreb, 3. julij 2014. Sto najpomembnejših odločevalcev v poslovnem svetu regije se bo srečalo na 

poslovnem dogodku Samit100 poslovnih voditeljev jugovzhodne Evrope. Tretja skupna seja bo potekala 

14. in 15. julija v Cavtatu, na Hrvaškem in bo obravnavala možnosti za sodelovanje pri krepitvi 

konkurenčnosti nacionalnih gospodarstev, kot tudi potenciala celotne jugovzhodne Evrope. 

Srečanje bo s svojim govorom o globalnih premikih in položajem v regiji odprl Harry van Dorenmalen, 

predsednik IBM-a za Evropo. Sledila bo delavnica Kreativna partnerstva kot potenciali regije - konzorcij za 

kreativni izvoz in skupno ukrepanje na lokalni in tretjih trgih. Vsaka od sedmih delovnih omizij bo v okviru 

delavnice imela ´gostitelja-domačina´, ki bo o potencialnih projektih regionalnega sodelovanja obveščal 

druge udeležence.  

Omizje, posvečeno hrani in pijači, bosta vodila Miodrag Kostić, MK Group in Ljerka Puljić, Agrokor, omizje 

posvečeneno energetskem sektorju pa Tomaž Berločnik, Petrol in Tomislav Thür, INA.  Svoje izkušnje in 

ideje na omizju o turizmu bosta prenesla Jako Andabak, Sun Group in Zarko Radulović, Montenegro Stars 

Group. Omizje na temo  prevoza in logistike bosta vodila Ivan Pavlović, Luka Ploče in Eldin 

Hadžiselimović, ASA Holding, na temo gradnje pa bosta govorila Philip Filipec, Tehnika in Blagota 

Radovič, Zeta Gradnje. Omizje na temo zdravstva in farmacije bosta vodila Živko Mukaetov, Alkaloid in 

Ivo Usmiani, Jadran Galenski laboratorij, in omizje, namenjeno IT storitvam, Ivica Mudrinić,  HUP in 

Natasha Sekulić, IBM. Predviden je tudi panel z vodiltelji procesa Brdo-Brioni iz Albanije, Bosne in 

Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije. 

Drugi dan konference bo o izkušnjah sodelovanja nordijskih držav spregovoril predstavnik predsedujočega 

Nordijskega sveta ministrov Elin Flyngerin, nato sledita še dve plenarni srečanji. Na prvem,  z naslovom 

Kako svet kapitala vidi regijo in države v sklopu regije, ali smo lahko skupaj bolj atraktivni kot 

individualno, ali je različni položaj v pristopu k Evropski uniji prednost ali pomanjkljivost in ali je 

konsolidacija v regiji dobra za privabljanje svetovnih vlagateljev, bo govoril Branko Roglić, Orbico Group. 

Drugi panel, na katerem bodo sodelovali vodilni bančniki v regiji, bo obravnaval temo Dostop do kapitala 

za investicijske projekte, med govorniki bosta  Ivo Simek, AT Kearney in Janko Medja, NLB. 

O Samitu100 

SAMIT100 je nastal v organizaciji srbskega združenja managerjev SAM, hrvaškega združenja delodajalcev 

HUP in slovenskega Združenja Manager in predstavlja pomembno kohezivno silo prihodnjega 



 
 

2 
 

gospodarskega povezovanja regije in konkreten prispevek vodilnih managerjev k pospešenemu 

gospodarskemu sodelovanju in večji konkurenčnosti na prostoru nekdanje skupne države. 

Predstavlja edinstveno poslovno srečanje v regiji, saj je zasnovano kot močna sila gospodarskega 

povezovanja in prispevka k prizadevanjem političnih voditeljev za izboljšanje odnosov in življenja v regiji. 

Samit100 želi biti stalna platforma in stičišče uglednih podjetnikov in poslovnežev iz Albanije, Bosne in 

Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije, kot tudi najvišjih političnih 

predstavnikov v regiji, da bi skupaj odprli perspektivo za krepitev konkurenčnosti nacionalnih 

gospodarstev v državah, kot tudi konkurenčnega potenciala JV Evrope.  

 
Akreditacija: lea.marcijus@hup.hr ali summit100@hup.hr 
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