Start:up “roadshow“ na Goriškem
8. december 2011, ob 16.30. uri
v predavalnici Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi
Mednarodni prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici
Vabimo vas na podjetniški popoldan, ki bo v Vrtojbi v okviru Start:up podjetniškega »roadshowa«
potekal v družbi lokalnih inovativnih podjetij Neptun digital, Enertus in TEP.
Vabimo vse tehnološke navdušence, podjetnike in bodoče podjetnike, da se nam pridružite in
spoznate navdušujoče zgodbe, v katerih vas bodo mladi podjetniki popeljali po poti do hitro rastočega
podjetja kot tudi med finaliste Start:up tekmovanja. Spoznali boste tudi priložnosti, ki jih v okviru
inovativnega okolja ponuja Start:up Slovenija v povezavi s produktom zagonskih subvencij P2.
PROGRAM brezplačnega dogodka:
Ura

Tema

16.30 – 16.45 Podjetništvo – priložnost za vas!
V Sloveniji iščemo, podpiramo in nagrajujemo dobre
podjetniške zgodbe. Predstavitev tekmovanja Start:up
Slovenija in priložnosti za mlada podjetja.
16.45 – 16.55 Bili smo finalisti Start:up tekmovanja!
Spremeniti smo morali začetno strategijo trženja, zato
nam je uspelo. Danes smo vodilni ponudniki digitalne
signalizacije pri nas.

Predavatelj
Stojan Ščuka, Primorski tehnološki park
Urban Lapajne, Start:up Slovenija

Aljoša Pavšič, Neptun digital d.o.o.

16.55 – 17.05 Želimo postati zmagovalci Start:up tekmovanja!
Z inovativno povezavo energetskih virov zemlje in
Robi Rodman, Enertus d.o.o.
sonca bomo razvili najbolj učinkovit sistem za ogrevanje
in hlajenje stavb.
17.05 – 17.15 Postali smo hitro rastoče podjetje!
Podjetje smo ustanovili konec leta 2008. Že v letu 2010 Marko Baša, TEP d.o.o.
smo imeli več kot 2 mio EUR prihodkov in 160.000 EUR
dobička.
17.15 – 18.15 Pogovor s podjetniki
V pogovoru o podjetništvu, novih tehnologijah, napakah,
pasteh, priložnostih in velikih vizijah mladih podjetnikov
bodo sodelovali:
Pogovor vodi:
Aljoša Pavšič, Neptun digital d.o.o.
Urban Lapajne, organizacijski vodja
tekmovanja Start:up Slovenija
Robi Rodman, Enertus d.o.o.
Marko Baša, TEP d.o.o.
Stojan Ščuka, Primorski tehnološki park d.o.o.
Dogodek je del slovenskega podjetniškega “roadshowa” tekmovanja “Start:up Slovenija”, ki ga organizirajo
Tovarna podjemov, JAPTI in Tehnološki park Ljubljana.

Več informacij in prijave na www.startup.si.

