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У Хали спортова данас је свечано отворен 12. Међународни и регионални сајам привреде
„Суботички сајам 2018“, који је окупио 182 излагача из Србије, Словеније, Мађарске, Хрватске,
Црне Горе, Републике Српске и Италије.
Овогодишњи партнер манифестације је словеначки град Блед, а централна тема туризам.

Суботичку смотру привреде свечано је отворио градоначелник Богдан Лабан, подсећајући на
историјат сајма и истичући настојања локалних власти да наш град поново постане
индустријски, трговински и туристички центар Србије.
- Од 2007. године до данас на овој манифестацији представили су се привредници из великог
броја држава, а од самог почетка стално су били присутни излагачи из Мађарске, Хрватске и
Србије. Мењало се доста тога, али не и међународни карактер, садржаји и место одржавања –
Хала спортова, која је на наше велико задовољство излагача и посетилаца ове године
климатизована. Сајам је постао место сусретања, размене идеја, искустава, успостављања
пословних контаката, а његов значај је промоција стратешког потенцијала региона и наше
земље – истакао је градоначелник Богдан Лабан. - Када сам јуна 2016. године изабран за
градоначелника рекао сам да ће ова власт радити у интересу грађана, да ће се базирати на
привлачењу инвестиција, отварању нових и чувању постојећих радних места, оживљавању
Палића... Да то нису биле празне речи и обећања говори и чињеница да се Суботица налази у
трговинском суфициту 7-10 одсто, што се дешава први пут од краја осамдесетих година. У
Привредној зони ради више од шест хиљада људи и број запослених је у сталном пораст, а на
евиденцији суботичке филијале НСЗ налази се 5.992 лица, што је за више од четири хиљаде
људи мање него пре неколико година.

Госте је поздравио и Слободан Војиновић, директор Регионалне привредне коморе СБО,
пожелевши им пуно успешних договора и склопљених послова.
- Отворили смо врата привреди Србије и региона да покажемо шта смо урадили од прошле
године до данас – поручио је Војиновић. - У прошлој години прешли смо цифру од две хиљаде
долара промета са иностранством, настављамо сарадњу са сваком земљом Европске уније и
Руском федерацијом и трудимо се да направимо суфицит.

Сајам ће бити отворен до 2.јуна од 10 до 19 часова, док ће на дан затварања бити врата хале
бити отворена од 10 до 14 часова. Улаз на Сајам је и ове године бесплатан.

