Покровитељ

Град НИШ
Организатор

Градска општина

ПАНТЕЛЕЈ
Градска општина Пантелеј
Гутенбергова 4а
18 103 Ниш

Цењени излагачи,
Позивамо на

од 21 - 23. септембра 2017. године у хали СЦ „ЧАИР“ Ниш
(Пратеће манифестације: Међународна изложба олдтajмера и Фестивал вина)
Тражите партнера, имате добар производ или услуге, већ сте направили озбиљне кораке али вам треба
подршка, добродошли на Сајам привреде и предузетништва ЕКСПО НИШ 2017.
Манифестацију организује Град Ниш и Градска општина Пантелеј у циљу унапређења пословног амбијента и
развијања привредног потенцијала града и региона, новог предузетништва и радних места.
Желите заокрет у пословању, своје место на тржишту, већу добит?
Могуће је!
ЕКСПО НИШ 2017, отвара врата пословног успеха. Малим и средњим предузећима, вама привредницима и
предузетницима у складу са пословним потребама, сајам омогућава представљање технологије, производа и
услуга из властитог асортимана. ЕКСПО НИШ 2017, је место размене искустава и уговарања пословних
ангажмана. Изложбу прате нови, водећи трендови и иновације у индустрији и услугама.
У програмском делу окупљамо стручњаке из различитих области, креаторе развојних политика, инвеститоре,
представнике финансијског сектора да би вам доношење пословних одлука учинили мање стресним, мање
ризичним, а пласман капитала профитно извеснијим.
Могуће је.
ЕКСПО НИШ 2017, је место изазова и за излагаче и за посетиоце.
Проверите.

Уз позив да благовремено пријавите учешће и искористите ценовне повољности које нудимо, на време
резервишите своје место. „Пријавни лист“ можете преузети са сајта извршног реализатора
www.nassajam.rs и доставити на адресу: Наш сајам ДОО, ул.Сердара Јанка Вукотића бр.1, 11000 Београд
или на е-маил: office@nassajam.rs

Могуће је. ЕКСПО НИШ 2017. ваш бизнис, контакт и пословни хоризонт.
Добродошли !
ГО Пантелеј

Председник
Братимир Васиљевић

__________________________
(Потпис)

Инфoрмaциje:

Нeнaд Дeвeтaкoвић, пројект мeнaџeр, +381 64 / 30 77 081
e-мaил: nenad.devetakovic@nassajam.rs
Стeвaн Вeсeлинoвић, +381 64 / 86 64 988
e-мaил: stevan.veselinovic@hotmail.com
и нa сajту www.nassajam.rs

Наш сајам ДОО
+381 64 / 30 77 081

извршни реализатор
office@nassajam.rs

www.nassajam.rs

