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Spoštovani udeleženci 4.nepremičninske konference!

Iskreno se vam zahvaljujemo, da ste s svojim obiskom, predavanji in aktivnim
sodelovanjem prispevali k uspehu letošnje konference in nas s tem dodatno motivirali, da
že danes pričnemo z načrtovanjem naslednje konference v letu 2015.

Z namenom, da bo v letu 2015 konferenca še kvalitetnejša in zanimivejša, bomo zelo
veseli vsake vaše povratne informacije in predlogov v zvezi z vsebino ali organizacijo
konference.
Upamo, da z nami delite naše zadovoljstvo po uspešno izpeljani konferenci in si želimo,
da bomo tudi v prihodnosti še sodelovali.
Na dvodnevni konferenci smo izvedli štiri predstavitve:




organizacija FIABCI,
MIPIM nepremičninski sejem v Cannes-u/Francija,
dve predstavitvi modernih pristopov k trženju večjih nepremičninskih projektov in
objektov)

in štiri strokovne panele:





Mesta kot nosilci razvoja države in regij,
Strategije upravljanja in vnovčevanja nepremičnin slabih bank,
Ukrepi za legalizacijo nedovoljenih gradenj,
Stanje in perspektive regionalnih trgov.

Skupaj se nas je v dveh dneh srečalo 72 udeležencev, kar nas organizatorje kljub težkim
časom navdaja z optimizmom za prihodnja leta, saj število obiskovalcev naše konference
vsako leto naraste za preko 20%.
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Najvidnejši gostje naše konference so letos bili predstavnica hrvaške ambasade v
Ljubljani ga. Božena Leš, župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković, g.
Edvard Jervis (MIPIM Cannes, Francija), g. Antonio Campagnoli (FIABCI Pariz,
Francija), g. Željko Uhlir (namestnik ministrice graditeljstva Republike Hrvaške),
predstavniki Ministrstva za okolje in prostor RS.

Zupan mesta Ljubljana

ministar savjetnik

Direktorat za prostor MOP RS

g. Zoran Jankovič

Veleposlaništvo RH ga. Božena Leš

ga. Tanja Bogataj

g. Edward Jervis, MIPIm

g. Jože Podgoršek in g. Željko Uhlir

Ministarstvo

graditeljstva i prostornoga uređenja RH

Posebej se zahvaljujemo sponzorjem konference, brez katerih konference ne bi bilo:
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PROFUNDIS d.o.o., Domžale,
KF finance d.o.o., Ljubljana,
CBE INŽENIRING d.o.o., Ljubljana,
DODOMA d.o.o., Maribor,
Locus d.o.o., Domžale,
Geograd d.o.o., Ljubljana,
Projekt d.d., Nova Gorica,
Skupina Nepremičnine SLO+CRO, Ljubljana,
INRE d.o.o., Ljubljana,
ELO d.o.o., Dol pri Hrastniku,
FESST d.o.o., Kranj,

G. Aleksandar Opsenica, Rebec Beograd, g. Vladimir Filipović, Filipović savjetovanje, Zagreb, g. Jože Podgoršek
FIABCI Slovenija, g. Dubravko Ranilovič Burza nekretnine, Zagreb, g. Nenad Đorđević Klaster nekretnine, Beograd

Še enkrat bi se vam zahvalili za vašo osebno energijo, ki ste jo prenesli na vse
udeležence konference. Brez osebnega pristopa si ne moremo zamisliti uspeha in na to
smo organizatorji zelo ponosni.
Potrudili smo se, da je bila konferenca organizirana in izvedena na visokem strokovnem
in profesionalnem nivoju.
Upamo, da ste se na konferenci prijetno počutili ter seveda vzpostavili nove poslovne
stike za vaše prihodnje delovanje.

Zahvaljujemo se vam, ker ste z nami vsemi delili svoje strokovno znanje.
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