VABILO na GOSPODARSKO DELEGACIJO
“Coop 4 Electronic Based Systems”- Slovenija in južna Avstrija
Sreda, 8. junij 2022
Motnje v svetovnih dobavnih verigah krepijo regionalne vezi. Slovenska podjetja, tudi tista izven
elektronske panoge, imajo potencial za vključitev v vrednostne verige proizvodnje elektronskih
komponent.
Beljak je eden glavnih centrov evropske mikroelektronike. Inovativna mednarodna podjetja, zagnane
raziskovalne institucije in gospodarstvu prilagojen izobraževalni sistem uvrščajo deželo na drugi strani
Karavank na svetovni zemljevid najboljših poslovnih lokacij.
Pridružite se nam in spoznajte glavne akterje panoge mikroelektronike! Poleg ogleda podjetij LAM
Research in Ortner Reinraumtechnik, visoke strokovne šole FH Kärnten in raziskovalnega centra Silicon
Austria Labs, prirejamo tudi mreženje s člani grozda Silicon Alps Cluster in drugimi podjetji iz
avstrijske Koroške.
Teme: senzorji, mobilnost, inteligentni brezžični sistemi, močnostna elektronika, vgrajeni
sistemi, industrija 4.0, internet stvari (IOT), AI, 5G, čisti prostori, mehatronika, proizvodne
tehnologije, tehnično preizkušanje in analiziranje, hitra izdelava prototipov

Pomembne informacije:
• Dogodek je za slovenska podjetja brezplačen in vključuje skupni prevoz z avtobusom, oglede
po programu, kosilo z mreženjem in B2B sestanke.
• Program se bo odvijal v angleškem jeziku.
• Za vstop v Avstrijo in s tem udeležbo na delegaciji aktualno še vedno velja pogoj
PCT (12.05.2022).

Program in prijava: https://carinthia-meets-slovenian-companies.b2match.io/
Prijave na dogodek sprejemamo najkasneje do 30. maja 2022.
Udeleženci ob prijavi na B2Match platformi ustvarite svoj profil in rezervirate sestanke z
udeleženci dogodka. Prosimo vas, da pripravite celovit opis vašega podjetja in ponudbe, da bo izbor
preko B2Match platforme lažji in atraktivnejši. Sestanki bodo potekali na dan dogodka v živo. Več
podrobnosti v agendi.
*S prijavo na dogodek se strinjate, da organizator fotografije dogodka uporabi za promocijske namene.

Program dogodka
7.00

Odhod avtobusa iz Ljubljane.
Zbirno mesto: Parkirišče Tivoli
Med vožnjo: pozdravni nagovor, predstavitev partnerjev in poslovnih priložnosti:
• Wilhelm Nest, Direktor, ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana
• Jernej Dvoršak, BABEG | Invest in Carinthia
• Andreja Mulec Bohinc, SPIRIT Slovenija
• Andreja Hlišč, GZS Zbornica elektronske in elektro industrije

8.15

Prihod v Beljak

8.30 – 10.15

LAM Research: Voden ogled, predstavitev podjetja in priložnosti za sodelovanje
Opomba: max. število udeležencev 30 (first come - first served).
Za ostale udeležence bo organizirano predavanje z naslovom:
"Integracija regionalnih vrednostnih verig v industriji RDF",
g. Milorad Hodnik Nikolić, Director Business Development, FLEX

10.30 – 12.15

Ortner Reinraumtechnik: Voden ogled, predstavitev podjetja in priložnosti za
sodelovanje

12.30 – 13.30

Skupno kosilo & networking

13.30 – 14.30

FH Kärnten: Voden ogled, predstavitev raziskovalnih projektov in priložnosti za
sodelovanje

14.30 – 15.30

Silicon Austria Labs: Voden ogled, predstavitev grozda in priložnosti za
sodelovanje

15.30 – 17.00

Vnaprej usklajeni B2B sestanki med avstrijskimi in slovenskimi
podjetji (B2Match)

17.30

Odhod avtobusa proti Ljubljani

Dodatne informacije:
• ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana: E ljubljana@advantageaustria.org, T 01 513 97 70
• SPIRIT Slovenija, Andreja Mulec Bohinc: E Andreja.MulecBohinc@spiritslovenia.si
• GZS, ZEE, Andreja Hlišč: E andreja.hlisc@gzs.si, T 01 5898 121
Veselimo se vaše prijave in uspešnega dogodka.

Partnerji projekta:

