Združenje za informatiko in telekomunikacije
Dimičeva 13  1504 Ljubljana  T: (01) 58 98 102, 58 98 474  F: (01) 58 98 100, (01) 58 98 200  zit@gzs.si  www.zit.si

ZITex - Izvozne iniciative (Go International)
Sekcija ZITex je stična točka slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih IKT podjetij, ki
svojim članom zagotavlja podporo pri vstopanju in poslovanju na tujih trgih, pri
vzpostavljanju mednarodnih povezav in izvedbi projektov v tujini. Pravo mesto za dvig
konkurenčnosti in internacionalizacijo slovenskega IKT sektorja.

Vasko Berden, predsednik ZITex:
V zadnjem obdobju se je Sekcija ZITex uspešno spopadala z nemožnostjo poslovnih obiskov
in delegacij iz oz. v tujino. Kljub omejitvam smo v zadnjem letu uspešno organizirali
konferenco o načinu privabljanja kapitala za širitev poslovanja slovenskih IKT družb v tujini,
imeli redna srečanja s predstavniki SPIRITa, MZZ in MGRT, CEMP ter DIH, vezana na
izboljševanje bilateralnih odnosov, na priložnosti, ki jih prinaša Slovensko predsedovanje EU
ter predvsem na iskanje konkretnih poslovnih priložnost.
Veseli smo, da je ZITEX predlagal listo ukrepov Strateškemu svetu, ki naslavljajo
internacionalizacijo in preboj slovenskega IKT znanja in družb v tujino ter da so bili vsi
predlogi s strani Sveta sprejeti.
Z veseljem smo med svoje člane sprejeli nove organizacije in smelo načrtujemo ZITex
prisotnost ter razpoznavnost doma in v svetu tudi v letu 2022.

Aktivnosti ZITex v letu 2021:
•

Organizacija dogodkov, izobraževanj, srečanj:










22. 4. 2021 - Seminar: Internacionalizacija in rast podjetij IKT panoge s pomočjo trga
29. 6. 2021 - Dogodek: EXPO Dubaj priložnost za sodelovanje
24. 9. 2021 - Srečanje: ZITex - SLOBRAZIL delegacija
6. 10. 2021 - Obisk kosovske delegacije
4. 11. 2021 - Obisk ministrice za javno upravo Črne gore, ge. Tamare Srzentić
16. 11. 2021 – Slovensko-slovaška IKT Delegacija – Forum
16. 11. 2021 – Slovensko-poljski b2match
22. 12. 2021 – Obisk ga. Namrata S. Kumar, indijske veleposlanice v Sloveniji
3. 12. 2021 - Srečanje članov ZITex z OceanBridge, Japonska

Na osnovi teh dogodkov tudi nadaljujemo nekatere aktivnosti za nastope na tujih trgih, npr. b
Braziliji, na Japonskem in podobno.
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•
•
•
•
•
•

•

Ustanovitev Indijsko- slovenskega poslovnega kluba
Bolgarski trg – sestanek in plasiranje rešitev članov preko člana Selectium
Udeležba konference UK po Brexitu
Priprava e-kataloga Internacionalizacija
Sodelovanje s pripravo ukrepov Strateškemu svetu za digitalizacijo RS
Organizacija poslovne delegacija na EXPO Dubaj na temo »Digitalizacija in umetna inteligenca«,
december 2021
Soorganizacija poslovne delegacija na EXPO Dubaj na temo »Personalizirana medicina«, januar
2022

Obveščanje članov:
 Ovire pri dostopu in poslovanju na tujih trgih (Turčija, ZDA, Brazilija, Velika Britanija)
 Razpis – povabilo – Paris2Connect
 Slovenia & Brazilia workshop ICT innovation ecosistem
 Obvestilo in povabilo na dogodek Kako poslovati s francoskim trgom
 Obvestilo o priložnostih za izvoz storitev v Veliko Britanijo
 Obvestilo Messe 2021, Hannover
 Povabilo- Sodelovanje v projektih digitalizacije/kibernetske varnosti v Afriki
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