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eBOTTLE Z ZLATO NAGRADO ZA

INOVACIJO V NEMČIJI

Steklarna Hrastnik je z inovacijo eBottle prepričala
komisijo in prejela zlato nemško nagrado za
inovacije 2021. Inovacija je bila uvrščena v
kategorijo "Hrana in pijača" v razredu "Odličnost v
B2C segmentu". Inteligentna steklenica ima
elektronsko oznako za večkratno uporabo, ki
združuje brezžično komunikacijo s pametnim
telefonom, senzorične IoT elemente in RBG LED
funkcije.

SHOWROOM OF TECHNOLOGY -

TEHNOLOGIJA ZA LJUDI

V času Predsedovanja Slovenije Svetu EU (10. 6. –
31. 12. 2021) se bo na območju BTC City
Ljubljana vzpostavilo t.i. ”Digitalno razstavišče –
Tehnologija za Ljudi”, katerega namen je
predstavitev središča naprednih tehnologij,
inovacij in slovenskega znanja. Digitalno
razstavišče bo namenjeno širši, strokovni,
poslovni in mednarodni javnosti, in bo kot tako
predstavljalo osrednjo mesto razvoja, promocije
slovenskega gospodarstva, inovativnosti,
dosežkov in center prenosa znanja.

PREDSTAVITEV SLOVENSKIH PODJETIJ

NA EXPU 2020 V DUBAJU

Svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj bo potekala
med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022,
ko bo vsa pozornost svetovne javnosti usmerjena
v Dubaj. Pod sloganom Povezovanje idej za
prihodnost se bo predstavilo kar 194 držav,
Slovenija pa se bo na razstavi, ki že zdaj
napoveduje rekordne razsežnosti, z lastnim
paviljonom predstavila v trajnostnem sektorju
razstave. Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki je
nosilka priprave in izvedbe slovenskega nastopa
na razstavi EXPO 2020, je pripravila privlačne
promocijske pakete za podjetja, namenjene za
sodelovanje na slovenskem paviljonu,
vzpostavljene pa so tudi finančne spodbude, ki
bodo olajšale priprave na predstavitev na tem
dogodku.

DIJAŠKO PODJETJE LETA 2021 IN

NAJBOLJ INOVATIVNE

STORITVE/IZDELKI SO...

Dijaško podjetje leta 2021, ki je bilo izbrano na
nacionalnem tekmovanju JA programa Moje
podjetje 2021 in si je s tem prislužilo vozovnico za
evropsko tekmovanje COYC 2021 je podjetje OPS
d.d., ki ga vodita dijaka Jakob Sadar in Filip
Drofenik iz šolskega centra Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije pod
mentorstvom prof. Matjaža Cizeja. Priznanje za
najbolj inovativen izdelek/storitev so prejela
podjetja Kuligram, OPS, Hrustko in Skibike 👏

Za predloge in pripombe pišite na

inovicke@gzs.si

Še niste prejemnik INOvičk?

Prijava

Le še en teden do zaprtja regionalnih razpisov GZS za inovacije 2021

Povezati podjetje, družbo in državo je eden izmed največjih smislov inovacij.

(Iz članka Kakšnih inovacij si želimo?)

MOJSTRSTVO INOVIRANJA V ELEKTROINDUSTRIJI ZA ČAS PO

PANDEMIJI

KAJ? Strokovno srečanje s pogovorom o najboljših praksah sistematičnega
pristopa k prilagajanju podjetja, o inoviranju na vitek in agilen način.
KDAJ?  Ponedeljek, 24. maj 2021 ob 14.00
KJE? Preko spleta, prijave tukaj (rok za prijavo je danes!)

2/12 POSLOVNI MODELI NA PREIZKUŠNJI: TRANSFORMACIJA

VREDNOSTI PRODUKTOV

KAJ? Vizija, mejniki in sestavine v procesu graditve trajnostne edinstvene
vrednosti produktov in storitev ter transformacija vrednosti vaših produktov
znotraj poslovnega modela.
KDAJ?  25. maj 2021 ob 11.30
KJE? Preko spleta, prijave tukaj.

OKOLJSKI DAN GOSPODARSTVA

KAJ? Okvirne možnosti, ki se oblikujejo preko SRIP-ov pri razvoju in
raziskavah na področju novih materialov in tehnologij ob podpori digitalizacije
in novih poslovnih modelov krožnega gospodarstva.
KDAJ?  Petek, 4. junij 2021 ob 9.30
KJE? Preko spleta, prijave tukaj

CYBER NIGHT - DOGODEK O VEŠČINAH KIBERNETSKE

VARNOSTI

KAJ? Cyber Night je vsakoletni dogodek, ki združuje mlade talente iz vse
Evrope, da se zabavajo in tekmujejo v svojih veščinah kibernetske varnosti!
KDAJ?  Petek, 4. junij 2021
KJE? Preko spleta, prijave tukaj

❗ NOVA SPLETNA STRAN GZS O JAVNIH RAZPISIH

Zaživela je spletna podstran GZS, na kateri boste našli vse aktualne javne
razpise na nacionalni ravni. Tukaj so zbrani vsi javni razpisi ministrstev in
izvajalskih agencij. Ne glede na to, kakšna je vaša dejavnost, smo prepričani,
da boste na naši strani našli razpise, ki vas zanimajo.

TRANSFORMACIJA POSLOVNIH MODELOV 2021 - PILOTNI

PROGRAM

SPIRIT Slovenija v letu 2021 začenja s pilotnim nacionalnim programom,
namenjenim malim, srednjim in velikim podjetjem, ki se zavedajo, da so na
točki, ko njihov poslovni model potrebuje transformacijo. Vabijo podjetja, da
se odzovejo in sodelujejo v pilotnem programu »Transformacije poslovnih
modelov 2021- TPM2021 Pilotni program 2021 je namenjen podjetjem, ki so
se v zadnjih letih zaradi nastalih tveganj ali pa zaradi novih poslovnih
priložnosti že soočala s potrebo po spreminjaju obstoječih ali postavljanju
novih poslovnih modelov

Vaše podatke smo zbrali iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije in jih
uporabljamo v skladu z določili 72. člena ZVOP-1 in ZEPT-1B. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate
njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje. Nastavitve, na katere vrste sporočil ste naročeni in odjavo, lahko
kadarkoli spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.
[GDPR_TEKST]
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