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BUSINESS SAMIT - УПОСЛИМО СРБИЈУ уз ГЕГУЛА сајам туризма, хране и пића је пословна 
манифестација која ће се по други пут одржати у Врњачкој Бањи од 27. до 29 јуна 2014. године  у 

2
хотелу БРЕЗА на простору од 10.000м , где ће директно и индиректно учествовати око 250 излагача и 
очекује се око 10.000 посетилаца за 3 дана манифестације.

BUSINESS SAMIT - УПОСЛИМО СРБИЈУ окупиће компаније, фирме, произвођаче, ам�асаде, 
општине, месне заједнице, удружења, научне раднике, културно уметничка друштва и друге 
пословне људе заинтересоване да се међусо�но упознају, да упознају земљу у којој живимо и да 
створе важне пословне контакте за �удућност.
ЦИЉ ове манифестације је да кроз четири програмске целине, занимљиво и на јединствен начин 
представи бизнис, традицију, културу, историју, пријатељство али и нове могућности и идеје за 
пословање:

– Сајам �рендова, – Пословна идеја, – Неискоришћени потенцијали Ср�ије (пољопривреда, 
угоститељство и туризам) и јски времеплов....спојиће у три сајамска дана у  – Културно-истори
Врњачкој Бањи, конференције, презентације и промоције �рендова, стратешка познанства и шансе 
за сарадњу, а све то уз занимљиве излож�е, концерте, плесне наступе.....!!!!
 Врњачка Бања, која је кроз многе деценије с правом стекла име и престижно место на туристичкој 
мапи Ср�ије, али и на ширим просторима Европе и света, је идеално место за пословне сусрете, али и 
кратак одмор и рекреацију. Циљ нам је да на оваквом месту окупимо све важне људе из области 
економије и привреде, политичког, културног и традиционалног живота Рашког округа, Србије и 
изван граница наше земље како би се свету представили кроз делатности којима се баве, занате и 
културу коју негују. Ово је до�ра прилика за сусрете пословних људи и предузетника различитих 
профила. Нескривена нам је зеља да овим скупом допринесемо �ољем развоју наше земље, њеној 
промоцији на нај�ољи могући начин а то можемо само заједно само са вама!!!

Зато вас позивамо на BUSINESS SAMIT - УПОСЛИМО СРБИЈУ - Врњачка Бања 2014 уз ГЕГУЛА сајам 
туризма, хране и пића да се представимо свету на најбољи могући нацин, да разменимо искуства, 
идеје и контакте и да остваримо успесну сарадњу у добром туристичком и пословном амбијенту који 
нуди Врњачка Бања какав вредни, озбиљни и одговорни људи и заслужују!!!
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