
   

 

          Koper, 10.5.2022 

 

Spoštovani; 

V poslovnih odnosih med EU in Kanado že nekaj let poskusno velja Sporazum o prosti 

trgovini, ki slovenskim podjetjem omogoča nastop na kanadskem trgu pod enakimi pogoji 

kot domačim podjetjem. Doslej je to priložnost izkoristilo zelo malo podjetij iz Slovenije. Zato 

vas vabimo na hibridni dogodek, na katerem boste v dobri uri izvedeli ogromno koristnih 

podatkov za razmislek o iskanju poslovnih partnerjev v Kanadi.    

      

Vabimo vas, da se nam pridružite 16. maja 2022, ob 15.00 uri, v živo na Primorski 

gospodarski zbornici v Kopru ali prek spletne platforme zoom.  

 

Ključne vsebine lahko združimo v tri sklope in sicer: 

- Kako poslovati s Kanado 
- Prednosti za slovenska podjetja, ki jih uvaja sporazum CETA 
- Poslovne priložnosti v Kanadi 

 

Na srečanju bodo še posebej izpostavljena naslednje tematike: 

- Zakaj poslovati v Kanadi  
- Osebna izkaznica poslovnega okolja v Kanadi: 

o Potreben finančni vložek 
o Bančna struktura 
o Delovna zakonodaja 
o Plače 

 

- Možnosti poslovanja s Kanado v okviru Enterprise Europe Network 
- Obdavčitev in finančno poročanje v Kanadi 
- Postopek odpiranja podjetja v Kanadi 
- Država Ontario – poslovna dejstva 
- Mesto Toronto – poslovna dejstva 
- CETA – Celovit trgovinski sporazum med Kanado in EU 
- Pregled aktualnega sodelovanja med Kanado in Slovenijo 
- Vpliv sporazuma CETA na trenutne trgovinske trende 
- Poslovne priložnosti v Kanadi: 

o Najbolj donosne panoge 
o Najhitreje rastoče panoge 
o Najboljše panoge za investicije 
o Podjetja z najvišjo rastjo 

 

- Sodelovanje slovenskih podjetij pri kanadskih javnih naročilih 



Predavatelji: 

  Francis Uy, visoki komisar Kanade za zunanjo trgovino, Veleposlaništvo Kanade v     

                   Budimpešti (v živo v Kopru). Jezik: angleščina 

 Sonya Rosenwirth, Izvršna direktorica, Kanadsko slovenska gospodarska zbornica (preko  

                  povezave zoom iz Kanade). Jezik: angleščina 

  Delphine Adenot- Owusu, izvršna direktorica EUCCAN, (preko Povezave zoom iz Kanade).  

    Jezik: angleščina 

 

 Simon Pribac, Referent za mednarodno gospodarsko sodelovanje, Kanadsko slovenska  

                  gospodarska zbornica (v živo v Kopru). Jezik: slovenščina 

 

Po uvodnih predstavitvah bodo predavatelji na voljo tudi za odgovore na vaša vprašanja in 

konkretne izzive, s katerimi se soočate pri vaših načrtih za vstop ali poslovanje na kanadskem 

trgu. 

 

Dogodek je brezplačen. Prijave na dogodek sprejemamo preko e-prijavnice na povezavi: 

https://forms.gle/Vpv1ds9THsm9CBnDA. 
 

Lepo vas pozdravljamo. 

 

V imenu organizatorjev 

 

Robert Rakar,  

Direktor Primorske gospodarske zbornice 
 

https://forms.gle/Vpv1ds9THsm9CBnDA

