
                               

 

 

 

"Tehnološki most z Indijo 2014" 
Vključevanje v priložnosti od programa 100. pametnih mest v Indiji  

do poslovno-tehnološkega huba v Sloveniji 

Datum:  ČET, 11.12.1014 

Lokacija:  Tehnološki Park Ljubljana, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana 

Čas:   9h30 – 12h00 ter 12h00 – 13h00 mreženje ob prigrizku 

Dogodek predstavlja povzetek aktivnosti, ko se je Slovenija med 20. in 21. novembrom kot »Hi.Tech 

Slovenia« predstavila na mednarodnem dogodku v Indiji, imenovanem »Knowledge Expo 2014«, ki sta ga 

delno finančno podprla MIZŠ in SPIRIT. Z enotno in vsebinsko povezano predstavitvitvijo znanstveno-

raziskovalnih projektov, tehnolgij in rešitev kompetenčnih centrov in centrov odličnosti ter izdelkov in 

ponudbe posameznih podjetij, je Slovenija naredila naslednji pomemben korak pri promociji tehnološko-

inovacijskega okolja in potencialov ter tudi dežele, kjer se vlaganja v tehnolgije, znanje in inovacije 

izplačajo tudi tujim vlagateljem.  

Na dogodku bodo udeleženci dogodka v Indiji iz prve roke predstavili konkretne iniciative za sodelovanja 

tako za podjetja, kot tudi druge deležnike, ki vidijo v internacionalizaciji znanja in tehnolgij, svojo priložnost 

za rast, še posebej na obsežnem ter privlačnem, a hkrati zahtevnem indijskem trgu. 

Program: 

9h00 – 9h30 Prijava udeležencev 

9h30 – 9h45 »Znanstveno – raziskovalni projekti z Indijo, kot osnova tehnološko-poslovnemu 

sodelovanju«,  dr. Peter Maček, državni sekretar MIZŠ 

9h45 – 10h00 »Tehnologije kot ključ trajnostnega razvoja poslovanja – primer Indije«, g. Gašper 

Vilfan, SPIRIT, javna agencija 

10h00 – 10h15 »Zakaj Tehnološki most? Primer z Indijo«, mag. Tomaž Vidonja, direktor trženja in 

razvoj kupcev, Zavod Tehnološka mreža ICT  

10h15 – 10h30 »Priložnost za podjetne: od raziskovalcev, start-up in SME do uspešne države«,  mag. 

Marjana Majerič, namestnica direktorja, Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. in StartUp 

iniciativa  

10h30 – 10h45 »Kje je moj naslednji posel?« ali »Zakaj sodelovanje v grozdih, mrežah in centrih?«, 

mag. Albert Korošec, direktor, Kreal d.o.o. 

10h45 – 12h00 »Odprto omizje: Kako do večjega visokotehnološkega izvoza?«, interaktvna diskusija z 

udeleženci: mag. Iztok Lesjak, direktor TPL d.o.o. in iniciativa StartUp, SPIRIT, javna 

agencija, Devid Palčič, direktor, Robotina d.o.o., Stanko Šalamon, direktor, Tehnološka 

mreža ICT, dr. Matjaž Peterka, direktor, COBIK 

12h00 – 13h00  Druženje ob prigrizku 

 

PRIJAVI SE 

Prijave sprejemamo, do vključno srede,10.12.2014 oziroma zapolnitve prostih mest. 

Udeležba je zaradi delnega sofinanciranja Spirita, javne agencije, brezplačna. 

https://www.eventbrite.com/e/poslovno-tehnoloski-most-z-indijo-2014-od-investitorjev-do-trga-tickets-14746474101

