
    

 

 

 

                     
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se svými členy Czech ICT Alliance a ICT UNIE o.s. 

a Velvyslanectvím Slovinské republiky v Praze, za přispění Technologického centra AV ČR 

Vás zvou k účasti na podnikatelském fóru pro firmy z oboru informatiky a telekomunikací,  

které se koná 15. května 2013 od 9:30 v budově Technologického centra AV ČR  

/Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, odkaz na mapu/ 

Podnikatelské fórum je zaměřeno na podporu obchodních kontaktů mezi společnostmi z oboru ICT i uživateli 
ICT technologie ze Slovinska a České republiky. Cílem tohoto podnikatelského semináře je představit ICT 
prostředí a kapacity obou zemí a poskytnout platformu zástupcům firem k navázání co největšího počtu 
kontaktů. V případě zájmu se prosím přihlašujte elektronickým formulářem zde, nebo na konci této pozvánky. 

Program semináře: 

09:30 – 10:00 – Registrace účastníků 

10:00 – 10:05 – Úvodní slovo, zástupce SP ČR (bude upřesněno) 

10:05 – 10:10 – Úvodní slovo, Velvyslankyně Slovinské republiky Smiljana Knez 

10:10 – 10:20 – Představení služeb Enterprise Europe Network, Daniela Váchová–Technologické centrum  AV ČR 

10:20 – 10:30 – Prezentace investičních možností v ICT sektoru ve Slovinsku, Boštjan Skalar, výkonný  
                          ředitel agentury SPIRIT (Public Agency for Entrepreneurship, Innovation, Development,  
                          Investment and Tourism) 

10:30 – 10:40 – Představení ICT UNIE, Svatoslav Novák, prezident 

10:40 – 10:50 – Představení Czech ICT Alliance, Michal Zálešák, výkonný ředitel 

10:50 – 11.00 – Představení slovinské ICT asociace ZIT, Andrej Mertelj, ředitel 

11:00 – 11:10 – Prezentace slovinské ICT Technological Network  (bude upřesněno) Tomaž Vidonja, ředitel 
11:10 – 11:20 – Diskuze 

11:20 – 12:00 – Krátké prezentace jednotlivých slovinských firem (cca 2 minuty/ firma) 

12:00 – 14:30 – Dvoustranná jednání firem, občerstvení zajištěno 

Klíčová témata, ve kterých vidí slovinská strana možné oblasti spolupráce s českými partnery: 
-        Internet of Things 
-        Cloud computing 
-        Enterprise resource planning 
-        E-commerce 
-        Telecommunication equipment for Broadband 
-        Telecommunication network management and system integration  
-        IPTV solutions (modems and middleware) 
-        Asset management, work force and time management  
-        Voice recognition & machine vision systems  
-        Supercomputing / infrastructure  
-        HW Systems for complex synchronisation  
-        Solutions for automotive sector, automation, transport, smart grids and e-health. 

Účast na semináři je zdarma, jednacím jazykem je angličtina, občerstvení je zajištěno. 
Registrujte se, prosím do 13.5. vyplněním elektronického formuláře na adrese: 

https://docs.google.com/forms/d/1rURu14ycrnlZ05x_dpmDIV5MIPr8DBgRzBjQz5J2TFg/viewform 

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Fára, tel.:+420 225 279 405, pfara@spcr.cz, GSM: +420 734 416 310 
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