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gospodarsko razstavišče v ljubljani

“Vse se da, da za vse!”
Letos je v koledar prireditev na Gospodarskem razstavišču
(GR) v Ljubljani vpisanih kar dvanajst mednarodnih
kongresov, kar kaže na to, da postaja skupaj z Ljubljano vse
bolj prepoznavna kongresna destinacija. Tako bodo letos
pripeljali več kot enajst tisoč kongresnih gostov.
.....................................................................

T Tina Jereb

.....................................................................

Več kot 60-letna tradicija GR kot prireditvenega centra, usklajena, visoko motivirana in predana ekipa, ki sledi svojemu motu »Vse se da, da za vse!«, ter
večnamenske dvorane z večinoma
dnevno svetlobo in zunanje ploščadi, ki
so lahko tudi VIP-parkirišče. Vse to so
odlike in konkurenčne prednosti GR
kot ponudnika kongresne dejavnosti
pri nas, zagotavlja mag. Iztok Bricl, direktor GR. Znanje, izkušnje, povezovanje tudi z mednarodnimi partnerji pa
štejejo največ, pravi.
»Aprila 1958 se je v Ljubljani na GR
odvil 7. kongres Zveze komunistov Jugoslavije s 1795 delegati in 283 gosti. V
spomin na ta dogodek so tega leta zgradili železobetonski obelisk, ki je od leta
1990 spomeniško zaščiten, tako kot večina dvoran Gospodarskega razstavišča,« začetke opiše sogovornik.
Pojasni, da več kot polstoletno tradicijo kongresne dejavnosti na GR zaznamujejo nenehne posodobitve dvoran in
infrastrukture. »Ena od celovitih obnov
GR spada v priprave na gostovanje OVSE – 13. zasedanja ministrskega sveta
Organizacije za varnost in sodelovanje
v Evropi leta 2005. Srečanje z več kot
1050 udeleženci je organizirala Vlada

TM s 1400 predstavniki golfskega turizma, na katerih bo po napovedih zastopanih 400 organizatorjev golfskih potovanj iz 60 držav,« mag. Iztok Bricl navede tri izmed kar dvanajstih kongresov.
Pravi, da je največ kongresov s področja medicine v skladu z njenim bliskovitim razvojem in pomenom za dvig
kakovosti posameznikovega življenja.
Drugo področje je politika kot način
urejanja raznih družbenih področij ali
odnosov med članicami raznih zvez,
združenj idr.
»Na 16. svetovnem kongresu fetalne
medicine, enem največjih in najpomembnejših kongresov s tega področja na svetu, se je konec junija lani na
GR zbralo kar 1700 udeležencev iz 85
držav. Kongres je organizirala Fundacija za fetalno medicino iz Londona v
sodelovanju s KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana, pod
vodstvom predstojnice doc. dr. Nataše
Tul Mandić,« direktor izpostavi največji dogodek.

Republike Slovenije kot predsedujoča
OVSE tistega leta. In kar so ob bok dogodku zapisali pred več kot desetimi leti, velja še danes: 'GR ima na voljo vso
opremo za izvedbo zahtevnejših kongresnih prireditev, za izvedbo velikih
dogodkov pa je izjemno pomembna
motivirana in visoko strokovno usposobljena ekipa.'«

Največ kongresov s področja medicine
Junija lani so gostili 16. svetovni kongres fetalne medicine. Septembra so v
sodelovanju z enim največjih organizatorjev kongresne dejavnosti na svetu,
družbo Dekon Group, s katero so aprila
odprli pisarno v Ljubljani, hkrati pa vrata prvi mednarodni družbi te vrste v
Sloveniji, skupaj organizirali dva mednarodna kongresa: 47. EABCT – kongres
Evropskega združenja za vedenjske in
kognitivne terapije ter 29. EUROSON –
kongres Evropske zveze društev za ultrazvočno medicino in biologijo. Ljubljana je v organizaciji Mestne občine Ljubljana od 15. do 17. novembra s 600 udeleženci iz vse Evrope gostila konferenco Eurocities, katere osrednja tema je
bila krožno gospodarstvo.
Letos bodo gostili kar dva kongresa,
na katerih pričakujejo več kot dva tisoč
udeležencev. »To sta kongresa Ten-T
Days o vseevropskem prometnem

Mag. Iztok Bricl, direktor
Gospodarskega razstavišča F arhiv GR

omrežju v organizaciji Evropske komisije konec aprila in 25. EFMC-ISMC – mednarodni simpozij o farmacevtski kemiji v začetku septembra. Gostili bomo tudi največjo golfsko borzo na svetu IG-

Vsak mednarodni
dogodek je zgodba zase
Gre za soočenja različnih kultur, želja
in pričakovanj. »Prednost GR je v tem,
da ponudi multifunkcijske dvorane, ki
se jih da povsem različno 'preobleči'.
Poglejmo samo en kongresni dan: zjutraj je v dvorani plenarno srečanje, popoldne bo v drugačni postavitvi tam
predavanje, dve uri po zaključku pa
elitna gala večerja s plesom … Nekaj
dni v eni izmed njih šotorijo skavti iz
vsega sveta, mesec dni kasneje je tam
razstava z najnovejšimi dosežki s področja medicine. Na svetovnem čip-

karskem kongresu se spremeni v ekskluzivno modno revijo z najsodobnejšo tehnično postavitvijo. Spet drugje
je prostor za udeležence kongresa
opremljen kot retro kavarna, drugi
utrinek pa ga prikazuje kot pravi vojaški poligon za 'rekrutiranje' novih
strokovnjakov s področja trženja.«
Po navadi se za najzahtevnejše izkažejo okoliščine, na katere ne moremo
vplivati, je pa treba odreagirati hitro in
profesionalno, poudarja sogovornik. »V
poletnih mesecih je lahko prednost GR
ploščad v prijetnem okolju fontane kot
izvrstna priložnost za catering, druženje z glasbo in plesom. Če vmes ne
preseneti poletna nevihta … A je vedno
na voljo še plan B, ki se ga da v pičlo
odmerjenem času briljantno izvesti v
prijetno ohlajeni dvorani z eno od zastekljenih sten, z dnevno svetlobo in pogledom na atmosfero zunaj.«
Partnerji GR so Jezeršek gostinstvo,
Vivo Catering, Kaval Group in Femec
d.o.o., ki v skladu s promocijo Slovenije poudarjajo svežo, lokalno in zdravo
prehrano ter snujejo kreativna kulinarična doživetja. Na kongresu evropskih agrarnih ekonomistov so na primer v sodelovanju s Kaval Group
kuharski mojstri v živo na 80 metrov
dolgem pultu pripravljali jedi, značilne
za slovenske pokrajine, mednarodni
udeleženci pa so glasovali o tem, katere jedi so jih najbolj prepričale, zaupa
sogovornik. Največ glasov je dobila severna Primorska. »Seveda pa je naročnik kralj, ki odloči, ali bo jedilnik lokalno obarvan ali pa bo sledil drugim sociokulturnim dejavnikom,« za konec
dodaja mag. Iztok Bricl. ×

