
Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper 
nj. eks. Sophie Honey, veleposlanica Združenega kraljestva 

Dr. Natalie C. F. Gupta, neodvisna strokovnjakinja za pristanišća in pomorsko trgovino

Dimitrij Zadel, predsednik uprave, Luka Koper,

Sergej Simoniti, direktor, Coface PKZ,

Tadej Gosak, direktor, Titus Dekani,

Marko Rems, član uprave, Intereuropa, 

Dr. Elen Twrdy, profesorica na Fakulteti za pomorstvo in promet

Andrej Božič, častni predsednik Britansko-slovenske gospodarske zbornice in ustanovitelj BB Consulting

okroglo mizo bo moderiral Luka Vesnaver, partner, Deloitte. 

Dogodek bo 17. junija 2020 med 9. in 11. uro v Pretorski palači v Kopru. 

   
9.00-9.15 Registracija in zajtrk
9.15-9.20 Uvodna nagovora

9.20-9.30 Osrednji govor - Svetovna pristanišča v luči Covid-19 (v angleščin

9.30-10.00 Okrogla miza: "Mednarodna trgovina po Covid-19 - kaj se spreminja?"

 

10.00-10.15 Odmor
 

10.15-10.45 Kako vstopiti na trg Združenega kraljestva? (v angleščini)

 Andy Hunt Vodopivec in Rob Howland, Coffee Cup Consulting

10.45-11.00 Kako bo Brexit vplival na poslovanje z Združenim kraljestvom?
 Ivan Kranjec, odvetnik in davčni strokovnjak, Odvetniška družba CMS REICH‑ROHRWIG HAINZ

 Jure Tuš, odvetniški pripravnik, Odvetniška družba CMS REICH‑ROHRWIG HAINZ

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijazno prosimo za predhodno prijavo tukaj. Vabilo je prenosljivo,

dogodka se lahko udeleži več oseb iz podjetja.

 

Dogodka v živo se bo lahko udeležilo le omejeno število oseb v skladu s trenutno veljavnimi
varnostnimi omejitvami, bomo pa omogočili spremljanje dogodka v živo preko spleta.

Covid-19 je dodobra zamajal mednarodno trgovino in povzročil zastoje v dobavnih verigah, transportu,
logistiki. Globalna industrija se sooča z vprašanji nadaljnje oskrbe iz Azije, alternativnih trgov ali
samooskrbe. Na dogodku Tea with Reason bomo govorili o spremembah v mednarodni trgovini,
transportu in logistiki, pogledali pa bomo tudi izkušnje iz Združenega kraljestva. Dotaknili se bomo
tudi slovenskega izvoza in priložnosti, ki jih odpirata Brexit in Covid19 kriza pri vstopu na trg Združenega
kraljestva.
 
Vabimo vas na Čaj z razlogom: Mednarodna trgovina po Covid-19 – kaj se spreminja?, ki ga
Britansko-slovenska gospodarska zbornica organizira skupaj s Coface PKZ, SPIRIT Slovenija,
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestno občino Koper, Primorsko gospodarsko
zbornico, Britanskim veleposlaništvom in Department for International trade.

https://event.meetpoint.si/bscc-twr-koper/TwR%20in%20Koper



