PROTOKOL
o organiziranju nastupa hrvatskih tvrtki na
sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu
Ovaj Protokol određuje pravila prema kojima Odbor za projekte sajmova, akcija i drugih
promidžbenih aktivnosti Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Odbor) donosi
odluku (odlučuje) o organiziranju nastupa hrvatskih tvrtki na sajmovima u Hrvatskoj i
inozemstvu, te o načinu podmirenja troškova nastupa na sajmovima.
I Nastup na zajedničkom štandu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore
Nastup na sajmu može se organizirati ako najmanje tri (3) tvrtke iskažu interes za zajednički
nastup na sajmu.
Kada tvrtke nastupaju na zajedničkom štandu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore
(u daljenjem tekstu: HGK), HGK sufinancira nastup tvrtki pri čemu dio ukupnih troškova
snosi HGK, a dio snose izlagači.
Za tvrtke koje nisu članice HGK, HGK će pod istim uvjetima sufinancirati nastup na
zajedničkom štandu na sajmu u tuzemstvu i inozemstvu ukoliko tvrtka prije odlaska na
određeni sajam uplati u cijelosti iznos jednogodišnje članarine sukladno Odluci o
financiranju.
II Organizacija B2B događanja
HGK organizira B2B razgovore u okviru tuzemnih i inozemnih događanja, uz mogućnost
naplate kotizacije.
III Nastup na info pultu
Radi ispitivanja interesa na određenom tržištu HGK može organizirati info pult na kojem
predstavlja djelatnosti.

IV Sufinanciranje samostalnog nastupa tvrtki na sajmovima
HGK odobrava sufinanciranje samostalnog nastupa tvrtke (uz uvjet ispunjenja točke I ovog
Protokola) na sajmovima pod uvjetima i u okviru financijskih mogućnosti:
1. Tvrtka zbog prirode poslovanja i objektivnih uvjeta i okolnosti ne može nastupati u
zajedničkoj organizaciji HGK.
2. Tvrtka svojim nastupom na sajmu otvara novo tržište, i nastupa na sajmu koji HGK
nema u planu promocije.
3. U slučaju odustajanja HGK od organizacije sajma, zbog nedovoljno iskazanog
interesa.

V Inovacijska misija
HGK odobrava sufinanciranje tvrtki na inovacijskim misijama i nastupima na sajmovima
inovacija izložbeni prostor u okviru financijskih mogućnosti.
VI Nadležnost za organizaciju međunarodnih događanja
Organizacija međunarodnih događanja u nadležnosti je Sektora HGK u čijem je djelokrugu
rada događanje.
*Neovisno o načinu organizacije događanja, sudionici su dužni podmiriti sva dospjela
dugovanja prema HGK prije prijave za nastup tj. prije upućivanja zahtjeva za sufinanciranje
samostalnog nastupa..
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Obrazloženje
U svrhu daljnje racionalizacije troškova poslovanja nositelji organizacije sajmova, akcija i
drugih promidžbenih aktivnosti ovog Protokola (organizacijske jedinice) će u skladu sa
svojim resursima obaviti sve aktivnosti navedenog događaja. U slučaju kada isto nije
moguće uz Plan troškova, Odboru se dostavlja i obrazloženje organizacijske jedinice
supotpisano od nadležnog potpredsjednika/predstojnika Ureda predsjednika/voditelja
Službe/predsjednika županijske komore.
Sukladno uvjetima iz narudžbenice, odgovorna osoba za pojedino događanje iz
organizacijske jedinice odgovorna je za savjesno praćenje naplate uvjeta iz narudžbenice
i/ili ugovora, kao i ostalih eventualnih dospjelih potraživanja iz minulih razdoblja.
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