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ИЗВЕШТАЈ 

12. Међународни сајам предузетништва „БЕЛРЕ  2013“ у Београду, 

25.-26. април  2013. 

 

Опште: 

Радно време сајма за посетиоце: 10.00-19.00 часова 

Организатор: Организатор 7. међународног сајма инвестиција и некретнина - БелРе, је био 

Dynamic communications group doo.   

Површина изложбеног простора:Град је наступао у оквиру заједничког штанда типа „С“ 

(стандард) са СИЕПА-ом. 

Цена закупа: је 61.803,08 динара обрачунато са ПДВ-ом 

Организација и реализација наступа: Одељење за ЛЕР  

 

 

Запослени присуство на сајму - појединачно за сваки сајамски дан: 

Организатор 7. међународног сајма инвестиција и некретнина - БелРе, је био Dynaмic 

coммunications group doo.  BelRE (скраћено од Belgrade Real Expo) je први и једини сајам 

некретнина и инвестиција у Србији и на простору бивше Југославије. BelRE окупља 

власнике земљишта, инвеститоре, консултанте, пројектанте, извођаче радова, инвестиционе 

фондове, банке, осигуравајуће компаније, кредиторе и крајње кориснике, са циљем да се на 

једном месту сусретну сви учесници у регионалном тржишту некретнина, размене искуства, 

идеје, визије и започну нови заједнички послови. Истовремено, ово  је била прилика за 

представљање домаћих пројеката, компанија и услуга широј стручној јавности и промоцију 

актуелних инвестиционих потенцијала Србије и региона. 

Одељење за локални економски развој је у току прве половине 2013. године интензивно 

радило на активностима припреме за учешће на сајмовима, а све у циљу привлачења 

домаћих и страних инвестиција, као и развијању позитивне пословне климе у локалној 

заједници и шире. У овом периоду,  град Панчево је учествовао на VII  међународном 

сајму инвестиција и некретнина  БелРе 25-26.04.2013., где је презентовао своје 

активности на пољу унапређивања пословне климе. Закључком Градског већа града 

Панчева број:II-05-06-2/2013-22 од 17.04.2013.год. одобрено је учешће града Панчева ради 

промовисања привредних и инвестиционих потенцијала Града на Београдском сајму. Град 

Панчево је на овом сајму учествовао и претходних година где је презентовао своје 

активности на пољу унапређивања пословне климе.  Цена закупа са ПДВ-ом износила је 

61.803,08 динара (са ПДВ-ом),  где је град наступао у оквиру заједничког штанда типа „С“ 

(стандард) са СИЕПА-ом. Фокус конференције био на стручним панелима, па се оцењује 

као веома користан и у односу на остварене контакте са високо позиционираним 

представницима фирми које могу бити од велике помоћи у проналажењу потенцијалних 

инвеститора.  

 

С тим у вези као активан панелиста Шеф Одељења за лер је представљао град Панчево, на 

панелу о гринфилд и браунфилд локацијама подесним за инвестирање, поред директора 

Аеродрома „Никола Тесла“, помоћника општине Пећинци, помоћника градоначелника 

града Зрењанина и представнице Привредне коморе Србије. Остале панеле смо испратили 

активним учешћем као публика. Од промотивних материјала коришћени су: - Профил 

града, штампано издање, - Профил града, ЦД издање,- Понуда локација за инвестирање 

(тизери), на српском и енглеском језику, Инфо листови са основним подацима о локацијама 

за инвестирање у Панчеву,   - Водич за издавање грађевинских дозвола, - остало: Backwall, 

помоћна полица за понуде промо материјала, презентације на лаптопу, реквизити добијени 

од ТОП-а на реверс, и сл. 
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Медијска заступљеност: 

РТВ Панчево  

 

 

Општа оцена сајма: 

BelRE окупља власнике земљишта, инвеститоре, консултанте, пројектанте, извођаче радова, 

инвестиционе фондове, банке, осигуравајуће компаније, кредиторе и крајње кориснике, са 

циљем да се на једном месту сусретну сви учесници у регионалном тржишту некретнина, 

размене искуства, идеје, визије и започну нови заједнички послови. Истовремено, ово  је 

била прилика за представљање домаћих пројеката, компанија и услуга широј стручној 

јавности и промоцију актуелних инвестиционих потенцијала Србије и региона. 

 

Град Панчево је на овом сајму учествовао и претходних година где је презентовао своје 

активности на пољу унапређивања пословне климе. Фокус био на стручним панелима, па се 

оцењује као веома користан и у односу на остварене контакте са високо позиционираним 

представницима фирми које могу бити од велике помоћи у проналажењу потенцијалних 

инвеститора. С тим у вези као активан панелиста  

 

 

 

 

Фотографије: 

         

                       
        Фотографије и остала документација доступна у Одељењу за ЛЕР. 

 

 

 

                                                                                                                  Извештај сачинила, 

                                                                                                                   Оливера Суботић                                                                               

 


