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Glavne aktivnosti gospodarske diplomacije:

•organizira zasedanja meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje;
•organizira vhodne in izhodne poslovne delegacije ob obiskih visokih državnih 
predstavnikov;
•promovira Slovenijo kot lokacijo za tuje neposredne investicije;
•nudi podporo slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi poslovanja na tujih trgih ter 
pri reševanju problemov;
•zagotavlja podporo tujim podjetjem pri navezovanju stikov s slovenskimi podjetji;
•koordinira gospodarske aktivnosti povezane z EU ter mednarodnimi organizacijami;

… vse v koordinaciji z drugimi institucijami, pristojnimi za internacionalizacijo 
slovenskega gospodarstva, zlasti z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma (SPIRIT), Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno 
podjetniško zbornico,...
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Glavne aktivnosti ekonomskega  svetovalca na DKP RS v Zagrebu:

•svetovanje slovenskim podjetjem (zlasti srednjim in majhnim podjetjem) pri vstopu 
na hrvaški trg;
•priprava informacij o potencialnih poslovnih partnerjih; pomoč

 
pri pripravi 

marketinških analiz in postavljanju strategij slovenskih podjetij za hrvaški trg;
•priprava informacij glede distribucijskih kanalov, cenovne politike, promocije in 
ocena primernosti izdelkov ali storitev za hrvaški trg;
•povezovanje slovenskih podjetij v okviru Poslovnega kluba v luči izmenjave izkušenj, 
informacij in boljšega sodelovanja med podjetji;
•intenzivno iskanje poslovnih priložnosti in lobiranje za slovenska podjetja;
•spremljanje naložb slovenskih podjetij v Republiki Hrvaški, ki so že sedaj pomemben 
investitor in lahko ta položaj še bolj utrdijo;
•promocija slovenskega gospodarstva na lokalnem nivoju (županije), zlasti v 
obmejnem področju in lokalnih skupnostih, kjer imajo slovenska podjetja večje 
naložbe;
•izdelava priročnikov za slovenske investitorje na hrvaškem trgu;
•….
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