


Optimalna strateška lokacija omogoča neposreden 
dostop do vseh ključnih evropskih trgov.

VSPOSTAVITEV V
SRCU EVROPE!

 

ŠEST RAZLOGOV ZA VLAGANJE V PODRAVJE

DELOVNA SILA
Razpoložljiva visokokvalificirana,
izobražena in večjezična delovna sila.

INDUSTRIJSKA BAZA
Podravje slovi po močni industrijski 
tradiciji.

STRATEŠKA LOKACIJA
Donosen dostop do srednje in vzhodne 
Evrope, vključno z državami Zahodnega 
Balkana.

POPOLNA LOGISTIKA
Odlična logistična infrastruktura ter 
vrhunske možnosti uporabe informacijske 
in komunikacijske tehnologije.

KAKOVOST ŽIVLJENJA
Podravje zagotavlja idealno okolje za 
turizem na splošno.

CVETOČA INDUSTRIJA
V Sloveniji so velike industrijske
družbe del politik razvoja.
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SLOVENIJA

USPEŠNO SE SPOPRIJEMA Z 
EPIDEMIJO COVIDA-19

BONITETNA OCENA:
STABILNA NAPOVED

 
AA-

PETA NAJVARNEJŠA 
DRŽAVA NA SVETU
VIR: INDEKS SVETOVNEGA MIRU ZA LETO 2021

PODRAVJE 
je del najbolj znane slovenske regije – Štajerske. 
Njegova prestolnica in hkrati tudi gospodarsko 
središče je Maribor, kjer najdemo tudi pomembne 
prometne koridorje. Maribor je tudi univerzitetno 
mesto s specializiranimi fakultetami. Njegovi preb-
ivalci   odlično   obvladajo   tuje   jezike,   zahvaljujoč 
bogati industrijski tradiciji pa so tukaj visokokvalifi-
cirani strokovnjaki z različnih področij.

V regiji, ki slovi po svojem optimizmu ter srečnih 
in vztrajnih prebivalcih, je vse več malih in srednjih 
podjetij, ki postajajo gonilna sila razvoja.

Kakovost bivanja v Podravju je zahvaljujoč bogati 
kulturni  dediščini   in   številnim  lepotam  narave  na 
visoki ravni, na voljo pa so tudi številna doživetja, ki 
se jim ni mogoče upreti.
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PROMET IN PROMETNA POVEZANOST

Strateška lokacija in dostop do srednje in vzhodne 
Evrope, vključno z državami Zahodnega Balkana.

PROMET



IZOBRAŽENOST
Razpoložljiva visokokvalificirana, 
izobražena in večjezična 
delovna sila.

  38,5 % študentov diplomantov s področja znanosti in inženiringa.

  38,5 % prebivalstva govori vsaj tri tuje jezike.



PREDELOVALNE 
DEJAVNOSTI

40%

PROMET,
SKLADIŠČENJE

10%

TRGOVINE

10%

GRADNJA

8%

PODRAVJE

DEJAVNOSTI Z NAJVEČJO DODANO VREDNOSTJO

Večina podjetij deluje na področju obdelovalne industrije, kot 
so kovinskopredelovalna industrija, kemična industrija, dobava 

gradbenih materialov in številne druge.



INDUSTRIJA
USING ADVANCED 

TECHNOLOGY:

Predelovalna industrija obsega 45 % 
skupnih prihodkov v Podravju.

Podjetja iz te regije oskrbujejo industrije 
na svetovni ravni:

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
LETALSKA INDUSTRIJA
VESOLJSKA INDUSTRIJA

Spodbujamo grozdenje, mreženje in 
sodelovanje.

MODERN 
KNOWLEDGE 
EXPERIENCE



17% 
DELEŽ

KMETIJSKIH POVRŠIN

 



Med 20 najbolj zelenimi državami na svetu.

Osvojena nagrada 2020 Sustainable

Top 100 Destination Awards.

BUTIČNA, PRISTNA IN 
EDINSTVENA DOŽIVETJA.

Čudovite lokacije v Sloveniji so dosegljive z avtomobilom, letalom, 
vlakom ali po morju. Slovenci so prijazni, njihova hrana in lokalna vina 
so izjemni – tukaj se skriva potencial, ki čaka na nadaljnji razvoj.



www.innovativelocation.eu
The project is co-financed by the EU under the European Regional Development Fund (ERDF).

Projekt je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


