
MOS SERVIS d.o.o. je lastnik blagovne znamke VALUE ADD GAMES. 
Cilj VALUE ADD GAMES je z  razvojem namiznih iger dvigniti kulturo igranja iger in z razvojem 
lastnih iger le tem dodajati toliko učnih in razvojnih vsebin, da bodo prepoznane ne le kot 
zabavni produkt, pač pa kot pripomoček za ravoj intelektualnih sposobnosti otrok in odraslih. 
VALUE ADD GAMES razvija igre pod pokroviteljstvom MOS SERVISA od leta 2014.

Operacija: SPIEL International Games Forum with 'Comic Action'

1. Javni razpis za so�nanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v 
tujini v letu 2017;
  a.) Izvajalec javnega razpisa za so�nanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih 
poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 je SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 
1000 Ljubljana, ki nastopa na področju kohezijske politike pri razpisu v vlogi izvajalskega organa. 
Posredniški organ je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana.
  b.) Predmet javnega razpisa je so�nanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe 
podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni 
dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti 
prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017

2. Kratek opis operacije:
  a.) Namen: Sejemska predstavitev bo izboljšala konkurenčnost in prepoznavnost izdelkov 
iz serije namiznih iger. Ker smo na trgu relativno novi in ker je to osrednji evropski sejem, kjer se 
predstavljajo namizne igre, so tam prisotni poleg raztavljalcev tudi distributerji in proizvajalci, s 
katerimi bomo vzpostavili stike in začrtali nove poslovne dogovore. Ker so produkti pripravljeni 
predvsem za tuji trg je osebni stik, kot tudi prepoznavnost ključna pri uspešnosti prodaje.  
b.) Lokacija: MESSE ESSEN, Norbertstrasse 2, 45131 Essen
  c.) Termin: od 26.10. do 29.10. 2017;
  d.) Finančna podpora: Udeležba je so�nancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, in Evropske unije, 
Evropski sklad za regionalni razvoj;
  e.) Cilj: predstavitev obstoječih in novih produktov zainteresiranim deležnikom, predvsem 
distributerjem in trgovcem.
 f.) Rezultat: doseči zanimanje potencialnih partnerjev in pridobitev novih stikov;
 
3. Dodatne informacije o sejmu: http://www.merz-verlag-en.com/
4. Dodatne informacije o produktih: 
http://slo.valueaddgames.com/wp-content/uploads/2016/12/tom_katalog06-web.pdf
5. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


