
A unique
view of 
the city

A mighty medieval fortress and an unmissable symbol of the 

Slovenian capital kindly invites you to visit. Take the funicular railway 

for quick and fun access. Experience the unique blend of old and 

new. Explore the castle’s past through the Time machine (guided 

tour), or through the adventure game Escape Castle. Listen to the 

audioguide in 14 languages. Taste the exquisite cuisine.  You can 

conclude your visit to the castle in the castle souvenir shop.

Experience
Ljubljana from

a unique perspective.

www.ljubljanacastle.com

SLOVENIA. 
MY WAY 
OF GETTING 
INSPIRED.
Slovenia is one of the greenest countries in 
the world. Getting up-close and personal 
with nature doesn’t get any better than 
this. Everywhere you go, green forests, 
charming meadows, pure waters or pristine 
mountains are just a few steps away.

www.slovenia.info

#ifeelsLOVEnia
#myway
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SloveniaSlovenia
Business

BUSINESS CONFERENCE:  INVESTMENT OPPORTUNITIES IN SLOVENIA AND 
POSSIBILITIES FOR BUSINESS COOPERATION BETWEEN COUNTRIES. 
WORKSHOP - PRESENTATION OF THE TOURIST BEAUTIES AND ATTRACTIONS OF SLOVENIA  

ISTANBUL: 22. NOVEMBER 2022

SLOVENYA'DA YATIRIM FIRSATLARI VE SLOVENYA-TÜRKÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ 
İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI. 
YATIRIM VE İŞ KONFERANSI, SLOVENYA’DA TURİZİMİNIN TANITILDIĞI WORKSHOP

SLOTUR - Sloven-Türk iş kulübü
SLOTUR Slovensko -Turški poslovni klub

SLOTUR - Sloven-Türk iş kulübü
SLOTUR Slovensko -Turški poslovni klub
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İrtibat görevlisi:

Zoran Stamatovski, PhD, MBA 
Kamu Ajansı Sekreteri SPIRIT Slovenya
E:  zoran.stamatovski@spiritslovenia.si

SPIRIT Slovenia 
SPIRIT Slovenya, girişimcilik, uluslararasılaşma, yabancı yatırım ve 
teknoloji alanlarında Slovenya’nın rekabet gücünü artırmaya yönelik 
düzenleyici ve uzman faaliyetler misyonunu üstlenmiş bir kamu idaresidir. 
Potansiyel yatırımcılar için “tek noktada hizmet sunumu” şeklinde faaliyet 
veren Invest Slovenia ekibi, Sloven tedarikçiler ile ilgili veri tabanının 
yanı sıra, kamu ve özel yatırım projeleri ile tüm ekonomik alanlarda ticari 
ve endüstriyel amaçlara yönelik sahalar için bünyesinde geniş çaplı bir 
veri tabanı bulundurmaktadır. Karşılamak üzere bedelsiz olarak temin 
edilmektedir.

Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana 
Slovenia

Uroš Gunčar, prokurist 
E:  uros.guncar@nets.si

T:  +386 41 672 032

irtibat kişisi:  Domen Jere; 
T:  +386 40 886 886; 

E:  domen@bluesolutions.si

İrtibat görevlisi:
Janez Gunčar, Director/CEO

E:  janez.guncar@nets.si
T:  +386 40 428 282

İrtibat kişisi : Jasmina Selan
T:  +386 40 376 966

E:  jasmina@bluesolutions.si

NETS 

NETS, BT İş Geliştirme, iş sürecini başarılı bir şekilde 
tamamlama, Dönüşüm, gelişim ve Büyüme hedeflerini 
gerçekleştirme konularında İşletmelerin güvenilir ve etkili 
Çözüm sağlayıcısı olarak 30 yıla aşkın tecrübeleri ışığında  
hizmet vermektedir.
Modern bir yönetim biçimini desteklemek için özel bir 
DNA geliştirdik. 
Kuruluşlar bu özel DNA’yı kullanarak tamamen dijitalleşir  
ve kurumsal aşamalarını dijitale  dönüşebilir.

BLUE SOLUTIONS 

Şirketin adı: Blue Solutions d.o.o.;
Adres: Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljubljana, Slovenya
İnternet web sayfası: 
https://bluesolutions.si/

Blue Solutions, Slovenya'da bir 
iş kurmanıza ve Avrupa birliği 
fonlarından yararlanmanıza olanak 
tanır.

SLOTUR 

Sloven-Türk SLOTUR iş kulübünün asıl görevi ekonomi alanında olduğu 
gibi diğer alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasında temas kurmaktır. Kulüp 
devletlerarası iş partnerleri aranmasında, ekonomik işbirliği konusunda 
analiz yapılmasında ve bunların cesaretlendirilmesinde yardımcı olacaktır.
barındırmaktadır. Veriler, yatırımcıların ihtiyaçlarını ve bütçelerini karşılamak 
üzere bedelsiz olarak temin edilmektedir.

 Andreanum, Slovenska 17, 
2000 Maribor
Slovenia
W: www.slotur.com

NETS d.o.o.
Mlaška cesta 105
SI-4000 Kranj, Slovenia
W:  www.nets.si

SLOTUR
Sloven-Türk SLOTUR iş kulübünün asıl görevi ekonomi alanında olduğu gibi diğer alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasında 

temas kurmaktır. Kulüp devletlerarası iş partnerleri aranmasında, ekonomik işbirliği konusunda analiz yapılmasında ve bunların 

cesaretlendirilmesinde yardımcı olacaktır.

Slovenia-Turkey Business Club

SLOTUR

Partizanska 6

2000 Maribor

W: www.slotur.com

Srečko Pirtovšek
E: srecko.pirtovsek@slotur.com

Iza Verdel Vrabl
E: iza.verdel@slotur.com

ISTANBUL- Natalia Atay
E: natalia.atay@slotur.com

İrtibat görevlisi: 

MARIBOR
Değişik bir tatil yapmaya sevenlere Ştayerska bölgesinin baş-

kenti Maribor çeşitli aktiviteler sunmaktadır. Yerel şarap ve ye-

mekleri denemek, spor yapmak ve doğada çeşitli aktivitelere 

katılmak, kültür gezilerine çıkmak, köy turizmi yaşamak iste-

yenler için Maribor doğru bir seçenek.

Maribor küçük ama hiç bir şeyin eksikliğini duymayacağı-

nız büyülü bir şehirdir. Şehir her mevsimde birçok müzik fes-

tivaline, kültürel etkinliklere ve spor yarışmalarına ev sahipliği 

yapmaktadır. 

ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR 

– POHORJE

Pohorje Tourist Board

Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, 

Slovenija

T: +386 (0)2 234 66 04 

W: www.maribor-pohorje.si

İrtibat görevlisi: 

Doris Urbančič Windisch

E: doris.urbancicwindisch@maribor.si
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Slovenian - Turkey Business Club

E: atay.natalia@gmail.com 

natalia@slotur.com

Unija Consulting d.o.o.
Adres : Tržaška 515, 
1351 Brezovica Pri Ljubljani

W:  https://unija.com/en/ 
andreja.hocevar@unija.com

Mejačeva ulica 7
1353 Borovnica
T: + 386 30 733 362 
E:  yasemintrade@icloud.com

UNIJA

ANDREJA HOČEVAR 

Unija HUB, Rakiplerinden 
farklı olarak çok çeşitli olanlarda 
danışmanlık hizmeti sunan uluslarası 
platformlarda kabul görmüş , 
Unija Akıllı Muhasebe markasının 
himayesinde faaliyet göstermekte 
olan muhasebe ve danışmanlık 
şirketidir.

YASEMIN KÖK S.P.

Slovenyada Kurulmuş bir Türk şirketidir!
Yatırım; İş Geliştirme; Strateji, Politika, Program; 
Kurumsal, Dijital ve Kültürel Dönüşüm; Yenileşim 
(İnovasyon) ve Sürdürülebilirlik Çözümleri  hizmeti 
veren bir şirketiz.

T: +386 1 530 98 96
W: www.spiritslovenia.si
W: www.investslovenia.org
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ELEKTRO VAL
Kobi ölçeğinde uzun yıllara dayanan 
geçmişi ile Geleneksel bir inşaat 
şirketiyiz. Kendi Tecrübe birikimimiz 
ve yüksek nitelikli çalışanlarımızla, 
Slovenya'da ve yurtdışında inşaat 
projelerini yürütmekteyiz. 

Kimesta d.o.o. Ferrarska ulica, 2 
6000 Koper, Slovenija
W: www. Kimesta.com

Zakotnikova ulica 2, 
1000 Ljubljana / Slovenija
W: www. prolıst.sı

GP LJUBLJANA D.O.O.
DUNAJSKA 270

1000 LJUBLJANA

W: 
www.ljubljanaresort.si

www.laguna.si
www.gostilna-stern.si

Ljubljana turizm
Krekov trg 10, 
1000 Ljubljana, Slovenia

W: www.visitljubljana.com

Genel müdür / Direktör : 
Kristjan Balažic

İletişim detayları : 

E:  kristjanbalazic7@gmail.com

T:   +43 664 323 78 14

Matteo Chiarcossi
Buyer/Sales 

E:  matteo@kimesta.com

Darko Raljić 
  T:  +386 51 625 796
  T:  +386 51 356 345
  E:  info@prolist.si

Gaja Kobav
  T:  +386 1 589 01 39

+386 40 617 000
Fax: +386 01 589 01 42

Müdür yardımcısı: Mitja Predovnik
T: +386 1 306 45 82

E:  mitja.predovnik@visitljubljana.si 

Uros Jakomin 
director 
T:  +386 41748367 
E:  uros@kimesta.com

KIMESTA

Kimesta, Tıbbi cihazlar ve 
medikal koruyucu ekipmanlar 
ithal edip, toptancılığını üstlenen 
gelişmiş bir şirkettir. 

PROLIST

Slovenya’ da her türlü oturma 
ve çalışma izninin alınması için 
kapsamlı yasal danışmanlık 
şirketiyiz Yabancı işgücü ve 
istihdamının Slovenya pazarında 
aktif olarak kullanılabilmesi için 
gerekli olan prosedürlerin hepsini en 
profesyonel şekilde uygulamaktayız
İşgücü sağlayıcılı hizmetlerini 
Slovenya’da bulunan hem yabancı 
hem de yerli firmalara sunuyoruz.
Her müşterimiz için özel olarak 
temsilcilik sağlıyoruz. 

GP LJUBLJANA
LJUBLJANA RESORT

Ljubljana Resort, Ljubljana'nın kuzey 
eteklerinde Sava Nehri kıyısındaki altı 
hektarlık yeşil bir vadi  üzerinde yer almaktadır. 
Slovenya'nın merkezindeki tek turizm ve 
dinlenme merkezi olarak konuklarına çok 
çeşitli hizmetler sunmaktadır: Kamp****, 
Otel***, mobil evler, yaz kış kullanılan havuzu 
Laguna, yapay plajı, fitness merkezi, Štern 
adlı gelenkelsel restoranı ve çok sayıda plaj 
voleybolu, masa tenisi, basketbol, bisiklet, 
yürüyüş, balık tutma gibi açık hava sporlarını en 
kaliteli şekilde misafirlerine sunmaktadır. 

LJUBLJANA TURIZM 

Ljubljana Turizm, Ljubljana 
Şehrinin resmi turizm 
Organizasyonudur. Ljubljana 
Turizm, diğer turizm şirketleri 
ile birlikte Ljubljana ve çevre 
bölgelerinde turizm ile ilgili 
bütün gerekli organizasyonları 
üstlentmektedir. 

T:  +386 41 331 190
E:  iza.verdel@gmail.com

SLOVENYA - İDEAL KONGRE MERKEZI.

Slovenya’daki turistik işletme faaliyetleri ve turizmin son 
yıllarda inanılmaz bir büyüme yaşıyor olması sebebiyle, 
Slovenya kongre faaliyetleri için en ideal yerdir, çünkü 
Avrupanın heryerine daha kolay bir ulaşım ve ve erişime ola-
nak sağlamaktadır.  Diğer avrupa ülkerelerine göre rekabet ve 
çalışma avantajı daha iyi bir orandadır.ve aynı zamanda fiyat 
olarak ve kongre hizmetlerinin kalitesi açısından da çok öne-
mlidir slovenya kongre turizminin en önemli unsurlarından 
bazıları şunlardır turizm organizatörlerinin misafirler ile pro-
fosyonel bir şekilde ilgilenmesi ,Slovenya zengin mutfağı ve 
konforlu konaklama hizmetlerinide sağlamasıdır. 

IZISIZIDA
Iza Verdel s.p.

IZISIZIDA
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LJUBLJANA KALESI 
Ljubljana Kalesi tamamen yenilenmiş 
bir ortaçağ kalesi olarak Ljubljana 
şehrinin tam orta konumunda yemyeşil 
bir tepenin üzerinde bulunmaktadır.

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč
Teharska cesta 40
3000 Celje

W: www.slovenia-spa.si
ssnz@ssnz.si

Regionalna razvojna agencija 
za Podravje - Maribor
Pobreška cesta 20
2000 Maribor

W: www.rra-podravje.si

Kamu kurumu Ljubljana Kalesi
Adres : Kale Yaylası 1
1000 Ljubljana
W:  www.ljubljanskigrad.si/en/ 

Pazarlama Departmanı Başkanı
Simona Kokalj 

E:  simona.kokalj@ljubljanskigrad.si
T:   +386 1 306 42 42

+386 51 324 182

mag. Božidar Pučnik
  T:  +386 2 333 13 00
  T:  +386 40 450 468
  E:  bozidar.pucnik@rra-podravje.si

Iztok Altbauer
director 

T:  +386 3 544 21 11 
E:  iztok.altbauer@ssnz.si

SLOVENYA DOĞAL 
KAPLICALARI

Slovenya zengin yeraltı termalleri 
sayesinde Avrupanın en iyileri 
arasında yer alan, "Slovenya doğal 
kaplıcaları" ortak markası altında 
faaliyet gösteren 13 kaplıca ve 
termal havuzlara ev sahipliği 
yapmaktadır. 

PODRAVJE BÖLGESEL 
KALKINMA AJANSI 
– MARIBOR

Slovenya’nın özellikle Podravje 
bölgesindeki yatırım avantajlarında 
yatırımcılara gerekli desteği 
sağlamak üzere kurulmuş kamu 
kuruluşuyuz.

Her müşterimiz için özel olarak 
temsilcilik sağlıyoruz. 

Sloven- Türk İş Kulübünün - SLOTUR asıl görevi ekonomi ve turizm alanlarında olduğu gibi 
diğer alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasındaki ilişkileri teşvik etmektir. Kulüp iki ülke 
arasında şirketlerin iş ortağı arayışında yardımcı olmakta ve işbirliği yapılabilecek 
konuların belirlenmesi için analizler yapmaktadır.

SLOTUR kulübü kendisine ait www.slo-
tur.com internet sitesi, üyelerine düzen-
li olarak gönderdiği Türkçe ve Slovence 
e-mailler ve çıkardığı dergilerin yanı 
sıra yapılan görüşmeler ve fuar organi-
zasyonları ile iki ülke arasındaki işbir-
liğinin daha iyi bir konuma getirilmesi 
için gayret göstermektedir.

Iş Kulübü üyelerinin avantajları:   
 ■ Sloven ve Türk şirketleri arasındaki 

işbirliği imkanları hakkında ayda en az 
iki kere e-mail alınması. Kulüp üyele-
ri, iki devlet arasındaki işbirliği açısın-
dan önemli olan konferanslar, Sloven-
ya ve Türkiye'de düzenlenen tüm fuar-
lar ve ilgi çekici diğer etkinlikler hak-
kında düzenli olarak bilgilendirilecektir. 
 ■ Kulüp üyeleri yaklaşık 1,3 milyon 

Türk şirketi ve 60 bin Sloven şirketin-

den oluşan veri tabanından, Slovenya ve 
Türkiye'de iş ortakları bulma konusun-
da danışmanlık hizmeti alabilecektir. 
 ■ Yılda iki kere, kulüp üyeleri ve onla-

rın potansiyel ortakları için Türkiye ve 
Slovenya'da iş konferansları düzenle-
necektir. 
 ■ Kulüp üyelerinin, Slovenya ve 

Türkiye'de düzenlenen en önemli fu-
arlara katılımları organize edilecektir. 
 ■ Her yıl ikişer defa özel olarak Türk-

çe dilinde turistik dergi "Slovenija vabi" 
(Slovenya sizi davet ediyor) ile Sloven-
ce ve Türkçe dillerinde olacak "Slove-
nia business" dergilerini yayınlayacağız. 
Kulübün tüm üyeleri dergilerde yayın-
lanan ilanları için %20 indirim alacak-
lardır. 
 ■ Kulüp üyeleri, Ljubljana ve 

İstanbul'da seçilen otellerde özel bir 

indirime ve ek avantajlara sahip ola-
caklardır.

VE BIRÇOK DIĞER AVANTAJLAR! 
Sloven-Türk İş Kulübü, SLOTUR'un 
yaptığı çalışmalar, diğer avantajları ve 
üyelik başvuru formunu  www.slotur.
com adresinde bulabilirsiniz. e-posta: 
srecko.pirtovsek@slotur.com

SLOVEN – TÜRK  
İŞ KULÜBÜ 

Ayrıntılı bilgi için:

SLOTUR d.o.o.
Slovenia-Turkey business club

www.slotur.com 
E-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com 

Tel: + 386 41 672 568

Slovenian - Turkey Business Club



GREEN. 
CREATIVE. 
SMART.
STABLE ECONOMIC ENVIRONMENT WITH 
EFFICIENT SOLUTIONS

1st

Doing business is fast and simple in Slovenia… as proven by the status of leading 
country in cross-border trade  
(WEF Global Competitiveness Index 2019; World Bank Group, Doing Business 2020) 

Find out how you can benefit from Slovenia’s green qualities, creative talent and smart solutions.
Welcome to visit our website www.sloveniabusiness.eu.

Slovenian Public Agency for 
Entrepreneurship,  
Internationalization, Foreign 
Investments and Technology

Slovenian companies’ R&D investment rank above EU-28 average, resulting in 
technologically advanced products and solutions best suited for your future needs 
(European Innovation Scoreboard 2019)

Ideally situated at the crossroads of TEN-T corridors with easy access to 700 million 
people in the regional markets 700 mil.

consumers

Investors see Slovenia as a leading country in macroeconomis stability and one of the 
safest places in the world 
(WEF – Global Competitiveness Index 2019, Global Peace Index 2019) 
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Slovenian Public Agency for 
Entrepreneurship, 
Internationalization, Foreign 
Investments and Technology

GREEN.
CREATIVE.
SMART.
SLOVENIA. A LAND OF INFINITE POTENTIAL 
FOR YOUR BUSINESS. MAKE THE MOST OF IT.
In the past few years Slovenia has become a flagship in sustainable development, due 
to technological innovations and niche market leaders, who are just waiting to impress 
you. Sustainable zero-emission houses, solid wood walls and non invasive sustainable 
construstion engineering, integrated into the natural evironment … The list of 
outstanding green solutions is very long. We can help you discover it!
 
Visit our website www.sloveniabusiness.eu
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Blue Solutions şirketi, Slovenya'da bir iş kurmanıza ve Avrupa fonlarından yararlanmanıza  
olanak tanır:
 
Şirket kurarken size şu hizmetleri sunuyoruz: şirket kurulumu, banka hesabı açılması ve 
yönetilmesi , vergi ve hukuki danışmanlık, çalışma izinlerinin alınması.

Avrupa fonları alırken, aşağıdaki hizmetleri de sunuyo-
ruz : AB fonlarından yararlanmanız için  gerekli olanak-
ların genel araştırılması,  AB'de kamu ihalelerine nasıl 
başvurulacağınıza ilişkin eğitim verilmesi, size en uy-
gun finansman fon için gerekli belgelerin hazırlanma-
sında danışmanlık,  size en uygun (talebinize uygun) or-
takları bulup size ve ortak olduğunuz şirkete en uygun  

AB fonlarının araştırılması.

AB fonundan yaralanma ve gerçekleştirilmiş projele-
re köprü oluşturma konusunda danışmanlıkta lider bir 
şirketiz.
Sizin yaratıcı fikrinizden yola çıkarak en uygun ihale-
de finansman bulma olasılığı en yüksek proje fikrini si-
zinle birlikte tasarlıyoruz. 
Ortak çalışma tarzımızla öne çıkıyoruz ve yaklaşımı-
mız tamamen sizi dinleyerek ihtiyaçlarınıza göre uyar-
lanıyor, en uygun finansman kaynağını bulmak ve sizi 
başarılı bir şekilde uygulamaya geçirmek için projenin 
tüm adımlarında sizinle birlikte ilerliyoruz.

Şirketlerin kurulması ve başarılı bir şekilde işletilmesi 
için gereken tüm bilgi ve bilgileri sunuyoruz.
Şirket kuruluşunuzun başlangıcından itibaren iş fikir-
lerinizi hayata geçirmenize, yabancılar için gerekli ça-
lışma ve oturum izinleri almanıza, vergi ve mali işlem-
ler sıkıntı yaşamadan ilerlemenize ve iş fikrinizi gerçek-
leştirmek için AB fonları almanıza yardımcı oluyoruz.

BLUE SOLUTIONS
Kobi ölçeğinde uzun yıllara dayanan geçmişi ile Geleneksel bir inşaat şirketiyiz. Kendi 
Tecrübe birikimimiz ve yüksek nitelikli çalışanlarımızla, Slovenya'da ve yurtdışında inşaat 
projelerini yürütmekteyiz. 

Yaptığımız işlerin güvenilir, uygun ma-
liyetli ve yüksek kalitede olması en bü-
yük önceliğimiz.
Yaptığımız işin kalitesi müşterilerimiz 
tarafından her daim onaylanmıştır.
Müşterilerimize karşı öncelikli sorum-
lulukalarımız : profesyonellik, güvenilir 
ve dürüstlüktür.
Bir binanın temel betonundan başla-
yıp çatısına kadar olan inşaatının bü-
tün aşamalarını gerçekleştiriyoruz.

Bütün çalışmalarımızda kullandığımız 
ürünler kalite standartları sertifikasına 
sahip ürünler olarak özel seçilir. 
Malzemelerin montajlanması süresi bo-
yunca çalışanlarımız titiz ve özenli ça-
lışarak en yüksek kalitede iş çıkarırlar. 

TÜRKIYE 
PAZARINDAN 
BEKLENTILERIMIZ  
VE TALEPLERIMIZ: 
Türkiye’den Slovenya'ya inşaat 
malzemeleri ithal etme olasılık-
ları ve arayışı.
Türkiye’den yapı malzemeleri, 
inşaat demiri ve demir içerik-
li inşaat malzemeleri, seramik, 
dekoratif taş, çimento ve bunun 
gibi inşaat alanında gerekli bir 
çok malzemenin tedariği.

ELEKTRO VAL
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NETS, BT iş süreci desteği, yaratıcı problem çözme ve 
inovasyon alanlarında iş danışmanlığı ve eğitiminde yaklaşık 
30 yıllık deneyime sahiptir.
Modern bir yönetim biçimini desteklemek için uygulama 
DNA'sı geliştirdik. Kuruluşlar DNA kullanarak tamamen 
dijitalleşebilir ve dijital olarak dönüşebilir.

Biz iş danışmanlığı, iş danışmanlığı eğitimi, iş süreci BT des-
teği, yaratıcı problem çözme ve yenilik konusunda uzman-
laşmış bir şirketiz. Ortaklarımızla işbirliği içinde daha büyük 
projeleri de profesyonelce ele alıyoruz.
 
İş çözümlerimiz, müşterilerimize değer katma ve ihtiyaçla-
rını gerçekten anlamaya önem vermek, etkili ve uyumlu bir 
süreç gütmektedir.
 
Anlamak, çeşitli çıkar grupları arasında olası sinerjileri arar-
ken yöntemleri gereksinimlerine uyarlayarak oluşmuş bir ya-

pıdır. Katma değer, müşterimizin işinin daha iyi  sonuçlara 
varması ve  odaklanması için kendini gösterir.
DNA yazılım danışmanlığından veya uygulasından söz edi-
yor olsak da çalışmalarımızın çoğunluğu müşterilerimizle iş-
birliği içinde planladığımız projelerdir. Ayrıca eğitimler, se-
minerler ve çalıştaylar düzenliyoruz.
Slovenya'da en güçlü iş süreci BT desteğine sahip bir şirket 
olma yolunda ilerliyoruz ve Avrupa'da olduğu kadar sınırlar 
dışında da adımızı duyurmak için çalışıyoruz. “Süreçlerle ya-
şamak” sloganımızla çıktık bu yola. Etkin ve pratik çözümle-
rimizle tanınmak amacımızdır.

NETS HEDEF:
 
Adil iş operasyonları uygu-
layan, küçük veya orta ölçek-
li şirketler olan ve organizas-
yonlarının organize olmasını 
isteyen, operasyonları üzerin-
de daha iyi kontrol sahibi olan 
ve organizasyonunu tamamen 
dijitalleştirmek isteyen ortak-
lar arıyoruz. Bizi en çok ilgi-
lendiren, eczacılık, nakliye ve 
üretim alanlarında faaliyet 
gösteren şirketlerdir.
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PROLIST, Slovenya’ da her türlü oturma ve çalışma izninin alınması için kapsamlı yasal 
danışmanlık şirketiyiz Yabancı işgücü ve istihdamının Slovenya pazarında aktif olarak 
kullanılabilmesi için için gerekli olan prosedürlerin hepsini en profesyonel şekilde 
uygulamaktayız

İşgücü sağlayıcılı hizmetlerini Slovenya’da bulunan hem ya-
bancı hem de yerli firmalara sunuyoruz.
Her müşterimiz için özel olarak temsilcilik sağlıyoruz. 

İşimizin ilk aşaması : Slovenya’ya  yaşamak ve çalışmak için 
gelen insanların çalışma hakları ve koşullarını en doğru şe-
kilde oluştururken Sloven firmalarının bünyesinde çalışan 
insanların belge ve gerekli evraklarını en iyi şekilde sğla-
maktır. 

İşimizin ikinci kısmı ise : uygun ve yüksek nitelikli bir iş-
gücü bulmak amacıyla Slovenya şirketlerini yabancı ortak-
larla buluşturmayı amaçlamaktadır. 

Uygun orta ve yüksek vasıflı adayları Sloven şirketleri ile 
buluşturuyoruz ve Slovenya'da yeniden istihdam organi-
ze ediyoruz.

PROLIST

Tıbbı Malzeme toptancılığı Hizmetle-
ri konusunda dört ana maddeyi baz al-
maktadırlar.

Şeffaflık :Paketleme, nakliye ve tesli-
matın tüm aşamalarının şeffaf ve  pro-
fesyonel endüstri standartlarına uygun 
olara takip edildiğini garanti ediyoruz. 

Güvenilirlik: Tizlikle müşteri memnu-
niyetini sağlayarak, aynı zamanda müş-

KIMESTA

terilerimizle ortak olarak ürün geliştir-
menin bütün aşamalarında birlikte iler-
liyoruz. 

Müşteri Hizmetlerimiz: Sektördeki uz-
manlığımız sayesinde müşterilerimizin 
zorlandıkları noktaları hızlı tespit edip 
onlara ürünlerimizin yanı sıra çözüm 
odaklı hizmetlerimizi de sunuyoruz.

Ürünlerimiz: Tıbbi Eldiven, Önlük, 

Tulum, Şırınga, Hızlı covid test kiti, 
medikal maske, İzotermal battaniye ve 
İlkyardım Seti. 

Kimesta'nın nihai hedefi, Bu sektörler-
de çalışan insanları en yüksek kaliteli 
ürünlerle desteklemek ve çalışma alan-
larını daha güvenli bir hale getirmek.
Medikal malzeme konusunda zengin ve 
yüksek kaliteli bir ürün gamı sunuyoruz.

Kimesta, Tıbbi cihazlar ve medikal koruyucu ekipmanlar ithal edip, toptancılığını üstlenen 
gelişmiş bir şirkettir. Ana Odaklarının medikal sektör olmasının yanı sıra, gıda, endüstriyel 
malzeme ve büyük ölçekli perakende mağazaları gibi sektörleri de kapsayacak şekilde 
geniş çaplı hizmeti de garanti eder. 
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Unija HUB, Rakiplerinden farklı olarak çok çeşitli olanlarda danışmanlık hizmeti sunan 
uluslarası platformlarda kabul görmüş , Unija Akıllı Muhasebe markasının himayesinde 
faaliyet göstermekte olan muhasebe ve danışmanlık şirketidir.

Slovenyada Kurulmuş bir Türk şirketidir!
Yatırım; İş Geliştirme; Strateji, Politika, 
Program; Kurumsal, Dijital ve Kültürel 
Dönüşüm; Yenileşim (İnovasyon) ve 
Sürdürülebilirlik Çözümleri  hizmeti veren 
bir şirketiz. 

En yüksek kalitede hizmetler sunmaya ve her şeyden önce 
müşterilerimize uzun vadeli başarı elde etmelerinde profes-
yonel olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Unija HUB’ın dış danışmanı olarak, profesyonel güvenirli-
ğimiz her zaman önceliğimizdir.

Yerel ve uluslararası ortamlarda uzun yıllara dayanan dene-

yimlerimizle birlikte  danışmanlık ve bilgi sağlamada en gü-
venli şekilde hizmet veriyoruz. 
 
UnijaHUB, satışa çıkan şirketler ile potansiyel yatırımcılar 
arasında bir dijital merkezdir. 

UnijaHUB aracılığıyla iş birliği yapma ve satın alma süreci 
verimli, hızlı, şeffaf ve profesyonelce yönetilir. 

UNIJA
ANDREJA HOČEVAR

YASEMIN 
KÖK S.P.

Slovenya da yaşamak, iş kurmak, iş geliştirmek ve 
geri dönüşünü ön görebildiğiniz yatırım yapmak 
ve işletmenizi büyütmek istiyorsanız, mevzuata 
hâkim, güvenilir ve kaliteli hizmet sunan Slovenya’da 
yerleşik, yerel Çözüm Ortaklarımızla ihtiyacınız olan 
tüm Çözüm ve Hizmetleri ANAHTAR TESLİM 
sunmaktayız: 

Verdiğimiz hizmetler :

• Gayrımenkûl, Arsa, Arazi seçenekleri                                                   
• Yatırım olanakları 

• Mimarî, Restorasyon Tasarım ve Projelendirme
• Resmî İzinler (Çalışma, Oturma, Vatandaşlık gibi)
       Finansal Müşavirlik
• Hukuk Müşavirliği
• İş Geliştirme
• Tedarikçi-Alıcı Eşleştirme
• Pazarlama ve İletişim
• Dış Ticaret ve Lojistik
• Dönemsel Yönetici Temini ve İstihdam
• Tercüme 

Slovenya’nın özellikle Podravje bölgesindeki yatırım avantajlarında yatırımcılara gerekli 
desteği sağlamak üzere kurulmuş kamu kuruluşuyuz.

Hizmetlerimiz : 

 ■ Slovenya’da şirket kurma konusunda a dan z 
ye hizmet sağlama

 ■ Yatırımcıların talebine özel gayrimenkul 
fırsatlarının sunulması

 ■ Yatırımcı için kendi alanlarında potansiyel 
değer taşıyan saha ziyareti organize edilmesi

 ■ Yatırımcılara, ”durum tespitini" yapmaları için 
pazar hakkında ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi 
ve araştırmanın sağlanması 

 ■ Yatırımcılar için gerekli yerel kurum ve 
kuruluşlar ile özel görüşmelerin sağlanması

 ■ Eğitim yatırımlarında özel olarak yüksek 
öğretim kurumları ve okulların araştırılması

 ■ Stratejik yatırımcı arayan mevcut yerli şirket 
sahipleri ile toplantılar düzenlemek

 ■ Ortak girişim kapsamında  : özellikle yeni 
pazarlara girme arayışında olan yabancı 
yatırımcılar ile yerel yatırımcıları buluşturma,

 ■ Emeklilik nedeniyle işletmesini devretmeyi 
planlayan yerel firmaların yabancı yatırımcılar 
ile tanıştırılması

 ■ Potansiyel yatırımcı ya da ortak arayan"scale 

up" ve "start up" şirketlerini yatırımcılar ile 
buluşturma

 ■ Yatırım ve şirket destekleri hakkında genel 
bilgiler.

Bölgede bulunan Yatırım fırsatları:

 ■ Yeşil alan,
 ■ Kahverengi alan,
 ■ Bölgedeki mevcut şirketler için potansiyel 

yatırım / devralma olanakları
 ■ Köklü aile şirketlerinin satın alınması,
 ■ Yabancı ortaklı girişim fırsatları,
 ■ “scale up" ve "start up" şirketlerine 

yapılabilecek yatırım olanakları.
Şirket ismi : RRA Podravje – Maribor (Podravje 
Bölgesel Kalkınma Ajansı – Maribor)

Sektör:  Girişimcilik sektörü

Program: Invest Podravje – Slovenya: 
Yatırımcıları Podravje bölgesine çekmek ve 
mevcut şirketlerin uluslararasılaşmasına yardımcı 
olmak

PODRAVJE BÖLGESEL 
KALKINMA AJANSI – 

MARIBOR
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Ljubljana Resort, Ljubljana'nın kuzey eteklerinde Sava Nehri kıyısındaki altı hektarlık yeşil 
bir vadi  üzerinde yer almaktadır. 

www.ljubljanaresort.si
www.laguna.si

www.gostilna-stern.si

GP LJUBLJANA
LJUBLJANA RESORT

Slovenya'nın merkezindeki tek turizm ve dinlenme merkezi olarak konuklarına çok çeşitli hizmetler sunmaktadır: 
Kamp****, Otel***, mobil evler, yaz kış kullanılan havuzu Laguna, yapay plajı, fitness merkezi, Štern adlı gelenkelsel 
restoranı ve çok sayıda plaj voleybolu, masa tenisi, basketbol, bisiklet, yürüyüş, balık tutma gibi açık hava sporlarını en 
kaliteli şekilde misafirlerine sunmaktadır. Çevresinde aynı zamanda su sporu merkezi (kayık, kano), tenis merkezi ve 
binicilik merkezi Hipodrom Stožice bulunmaktadır.  

Ljubljana Resort ayrıca yakınlardaki kayak merkezleri ve Slovenya'nın her yerine yapılacak geziler için mükemmel bir 
başlangıç noktasıdır.

Slovenya'nın başkentinin kenarında yer alan turizm ve dinlenme merkezi Ljubljana Resort, Sava Nehri kıyısındaki 
yemyeşil doğanın ve mükemmel ağaçların gölgesinin bulunduğu altı hektardan fazla yeşil alana yayılmıştır. 
Otobüs veya bisikletle kolayca ulaşılabilen Ljubljana şehir merkezine ( eski tarihi Ljubljana ) sadece 4,5 kilometre 
uzaklıktadır. Ljubljana Resort, kamp alanı, otel, mobil evlerin olduğu resort şeklinde Ljubljana'daki en büyük turizm 
kompleksidir. 

İçinde bulunan yılın 12 ayı hizmete açık olan Laguna havuzu 10 yıldır ardı ardına başarı ve kalite ödülleri almaktadır aynı 
zamanda 3 diğer havuzu ve su parklarıyla eğlenmek isteyen müşterilerine sınırsız imkanlar sunuyor. 
Spor ve açık hava aktivitelerini seven müşterilerine ise Fitnes merkezi ,plaj voleybolu, basketbol ve masa tenis gibi bir çok 
imkanlar sunmaktadır. 

Sava Nehri'nde balık tutma ve kano gibi etkinliklere de konumu dolayısıyla kolayca ulaşabiliyorsunuz. 

Ljubljana'nın büyüleyici köşelerini keşfetmenin yanı sıra sizi huzurlu bir tatil fırsatı bekliyor.

Şehir etrafında bulunan otomana sadece bir kaç yüz metre uzaklıkta bulunan tesisimiz, aynı zamanda Slovenya'nın her 
yerine günübirlik geziler için ideal bir başlangıç noktasıdır.

LJUBLJANA'YI KEŞFEDİN, DOĞANIN VE 
EĞLENCENİN KEYFİNİ ÇIKARIN.
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Ljubljana Turizm, Ljubljana Şehrinin resmi turizm Organizasyonudur. Ljubljana Turizm, 
diğer turizm şirketleri ile birlikte Ljubljana ve çevre bölgelerinde turizm ile ilgili bütün 
gerekli organizasyonları üstlentmektedir.

Kullanıcıları için hem B2B 
hem de B2C gibi karşılıklı 
turizm teklifleri gibi alan-
larda bir çok turizm acen-
talarına da hizmet vermek-
tedirler. 

Ljubljana Turizm'in görev-
leri arasında turizm altya-
pısına yatırım, rehberli şe-
hir turlarının işletilmesi, 
turist rehberliği eğitimi, et-
kinlik yönetimi, turist bro-
şürlerinin basımı ve yayın-
lanması, Ljubljana ve böl-
gesinin turizm fuarların-
da ve diğer pazarlama et-
kinliklerinde promosyon ve 
tanıtımının sürdürülmesi 
gibi alanlar yer almaktadır. 
Ljubljana turizmin web si-
tesi, Ljubljana ve Orta Slo-
venya için resmi bir turizm 
rehberi görevini görür. 

Ljubljana şehrinin Turist 
Bilgi Merkezi ofisleri de 
şehiri merkezinde bulun-
maktadır.

LJUBLJANA 
TURIZM

LIVE A FAIRY TALE
IN LJUBLJANA!

A wide range of festive stalls, concerts
and other events awaits you.

More about the festival at visitljubljana.com

Program of events
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Ljubljana Kalesi tamamen yenilenmiş bir ortaçağ kalesi olarak Ljubljana şehrinin tam orta 
konumunda yemyeşil bir tepenin üzerinde bulunmaktadır.

Kale muhteşem ambiyansı ile bir çok 
sanatsal ve kurumsal etkinliklere ev 
sahipliği yaparak içinde günlük ola-
rak aktiviteler de barındırmaktadır. . 

Asırlık duvarlar adeta kaleyi görsel 
bir biçimde anlatırken atmosferik 

olarak da kendinizi hayal aleminde 
bulabilirsiniz. 
Burada geleneksel dokunuşlar mo-
dernle buluşup, fikirlerinizi gerçeğe 
dökme hususunda size doğal bir il-
ham veriyor.
Modern dokunuşu sayesinde, birin-

ci sınıf etkinlik ve iş toplantılarınızı 
da düzenlemek için ihtiyacınız olan 
her şeyi sağlar. 
Bu sebepten dolayı Slovenya seyaha-
tinde ziyareti edilmesi gereken yerle-
rin olmazsa olmazıdır  Ljubljana ka-
lesi.

LJUBLJANA 
KALESI A unique

view of 
the city

A mighty medieval fortress and an unmissable symbol of the 

Slovenian capital kindly invites you to visit. Take the funicular railway 

for quick and fun access. Experience the unique blend of old and 

new. Explore the castle’s past through the Time machine (guided 

tour), or through the adventure game Escape Castle. Listen to the 

audioguide in 14 languages. Taste the exquisite cuisine.  You can 

conclude your visit to the castle in the castle souvenir shop.

Experience
Ljubljana from

a unique perspective.

www.ljubljanacastle.com
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Slovenya zengin yeraltı termalleri sayesinde 
Avrupanın en iyileri arasında yer alan, "Slovenya 
doğal kaplıcaları" ortak markası altında faaliyet 

gösteren 13 kaplıca ve termal havuzlara ev 
sahipliği yapmaktadır.

Tüm kaplıcalar ve termal tesisler, Slovenya devleti tarafından incelenip gerekli koşul ve standartlara sahip oldukları onaylan-
dıktan sonra faliyete geçebilir. 

bu koşullar şunlardır:
 ■ Termal suların İçindeki mineraller ve madensel tuzlar açısından doğal iyileştirici özelliği olması 
 ■ Halk sağlığına katkıda bulunması 
 ■ Kaplıca merkezleri için devlet tarafından belirlenmiş 9 şartın yerine getirilmesi.
 ■ Alanlarında uzman doktor ve sağlık çalışanlarını bünyelerinde bulundurmaları 
 ■ Kaplıca tedavisinde hastaların kabulü ve rehabilitasyonun uygulanması için yeterli konaklama birimlerine 

ve ekipmanlara sahip olmaları .

Spa ve kaplıcalarda tüm misafirler için programlar bulunmaktadır, Bu programlar  fiziksel rahatlama ve zihinsel dinlenme-
nin yanı sıra termal sularda yapılabilecek su sporları ve aktivitelerini de kapsamaktadır.
Termal merkezler bünyesinde 4 ve 5 yıldızlı otel, apartman daireleri, bungalov, ve glamping gibi konaklama alanları da ba-
rındırmaktadır. 

Slovenya doğal kaplıcaları bugün Slovenya'daki en güçlü ve en rekabetçi turist destinasyonları arasında yer almaktadır. 
Slovenya Termalleri ve otelleri turizime büyük katkı sağlarken aynı zamanda  sağlık turizimi konusunda avrupanın bir çok 
ülkesinden talep görmektedir.

Yapılan istatistiklere göre her beş vatandaştan biri tatil günlerini termaller tesislerde ve otellerde değerlendirmektedir. Bu da 
termal turizmin ne kadar yaygın bir kültür olduğunu gösteriyor. 

Slovenya Termal tesisleri bir yandan turizm altyapısına yapılan yoğun yatırımlar ve diğer yandan da sunulan özel ve geli-
şen spa programları ile hem Slovenya'da hem Avrupa’da termal turizim alanındaki konumunu güçlendirmeye etmektedir. 

SLOVENYA DOĞAL 
KAPLICALARI

www.slovenia-spa.si

Now 
is the right time 

to visit the 
Slovenian Spas! 

Strenghten your health, 
mind and body and rise 

your imune system.
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SLOVENIA. 
MY WAY 
OF GETTING 
INSPIRED.
Slovenia is one of the greenest countries in 
the world. Getting up-close and personal 
with nature doesn’t get any better than 
this. Everywhere you go, green forests, 
charming meadows, pure waters or pristine 
mountains are just a few steps away.

www.slovenia.info

#ifeelsLOVEnia
#myway

SLOTUR - Sloven-Türk iş kulübü
SLOTUR Slovensko -Turški poslovni klub

SLOTUR TÜRK İŞ KULÜBÜ

SLOVENYA İLE ÇALIŞMA 
NOKTASINDA İDEAL 

ORTAĞINIZ
SLOTUR olarak İş ortaklarımızla birlikte size şunları sunuyoruz:

 ■ Slovenya'da şirket kurma konusunda yardım ve tavsiye
 ■ Slovenya'da iş ortakları bulma konusunda size yardım ediyoruz. - hem bir şirket satın alma hem 

de yatırım projeleri için size uygun şirketleri bulma hususunda yardım sağlıyoruz.
 ■ Ürünlerinizi Slovenya pazarında satmak mı istiyorsunuz? Slovenya pazarına ürünleriniz girmesi 

konusunda gerekli desteği sağlıyoruz.
 ■ Aynı zamanda iş Ortaklarımız büyük inşaat şirketleri, yirmiden fazla alışveriş merkezi bulunan 

toptancılar; danışmanlık ve bilgi işlem şirketleridir.
 ■ Ortak seyahat acentemiz sayesinde, hem grup hem de bireysel olarak Slovenya’ya yapılacak 

seyahat planı için uygun bir teklif hazırlayabiliriz.

Ljubljana, Maribor ve İstanbul'da şubelerimiz bulunmaktadır. Meslektaşlarımız 
Slovence, İngilizce ve Türkçe konuşuyor!

SLOVENYA CAZİP İŞ FIRSATLARI İLE SİZİ 

AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYACAKTIR!

SLOTUR İŞ KULÜBÜMÜZDEN İŞ KONUSUNDA 
GEREKLİ HER ALANDA YARARLANABİLİRSİNİZ!



SUSTAINABILITY IS OUR  
FIRST CONCERN. 
Slovenia, the world’s first Green Destination country, 
has a number of sustainably oriented destinations and 
tourism businesses. Search for Slovenia Green label.
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RESPONSIBILITY IS THE KEY. 
Follow the Green&Safe and Safe Travel labels 
showcasing our commitment to creating the best 
possible conditions for safe holidays.

2 
GASTRONOMY AT ITS FINEST. 
Slovenia, the 2021 European Region of 
Gastronomy, is developing sustainable gastronomy 
and innovative culinary adventures.

3 
IT’S YOU THAT MATTERS. 
Slovenia is a non-mass tourism destination 
for unique, boutique 5* experiences.

4 
THE VERY BEST OF 
EUROPE. 
Diversity is Slovenia’s »middle 
name«, the only European 
country where the Alps meet the 
Mediterranean, the Karst and the 
Pannonian Plain.
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5 REASONS  
FOR CHOOSING  
SLOVENIA

A Thermal Pannonian Slovenia
B Ljubljana & Central Slovenia
C Mediterranean Karst Slovenia
D Alpine Slovenia
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