POVEZANI V
PRIHODNOST
Povezovanje vsebin in ustvarjanje sinergij za zeleno,
energetsko učinkovito in pametno prihodnost.

PONUDBA ZA
PODPORO DOGODKA
28. september 2021
Dominikanski samostan Ptuj

SYeNERGY je v prihodnost usmerjen tradicionalni letni dogodek, ki ga v TECES organiziramo s
ciljem povezovanja in ustvarjanja sinergij med podjetji, raziskovalno izobraževalnimi ustanovami,
državo in drugimi deležniki. Dogodek je namenjen predstavitvi tehnoloških in družbenih trendov,
izzivov digitalne transformacije, kadrovanja in doseganja globalnih okoljskih ter energetskih
zavez, s katerimi se vsakodnevno soočajo naši člani.
Zavedamo se, da osebno druženje vse to ponese na višji nivo, zato letošnji dogodek SYeNERGY
2021, ki bo 28. septembra, in na katerem pričakujemo okoli 150 udeležencev, vrhunskih
gospodarstvenikov, znanstvenikov in predstavnikov ministrstev, ponovno organiziramo v
čudovitem srednjeveškem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju.
Tokratni dogodek bo imel še posebno težo, saj skupaj z našimi ustanovitelji, mednarodno
prodornimi in razvojno uspešnimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami, praznujemo pomemben
jubilej – 20 let uspešnega delovanja TECES.
SYeNERGY 2021 predstavlja odlično priložnost za mreženje in vzpostavljanje novih poslovnih
povezav, hkrati pa tudi izredno priložnost za promocijo vaše dejavnosti, produkta ali projekta.
V prepričanju, da je partnerstvo in podpora dogodku tudi v skladu z vašimi poslovnimi interesi,
vam ponujamo ugledno in odzivno promocijo pred, med in po dogodku.
Za lažjo odločitev o sodelovanju v nadaljevanju predstavljamo partnerske pakete, kar omogoča
različne možnosti vašega sodelovanja na dogodku. Če ne najdete primernega paketa, nas
kontaktirajte in nam zaupajte svoje želje. Potrudili se bomo, da ponudbo prilagodimo vašim
konkretnim potrebam in ciljem.
Z odličnim spoštovanjem,
mag. Matej GAJZER, direktor TECES

Za dodatne informacije sem z veseljem dosegljiv na matej.gajzer@teces.si ali 041 904 653.

syenergy.teces.si

PROGRAM
09:30 - 10:00

Sprejem udeležencev z dobrodošlico

10:00 - 10:20

UVODNI POZDRAVI
mag. Matjaž ČEMAŽAR, predsednik Sveta zavoda TECES, predsednik uprave DOMEL HOLDING d.d.
Andrej ČUŠ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar
Uroš LAMPRET, Ministrstvo za obrambo, državni sekretar
mag. Matej GAJZER, direktor TECES, predsednik SiEnE

10:20 - 11:40

TEHNOLOŠKI IN DRUŽBENI TRENDI TER DIGITALNA PREOBRAZBA
dr. Boštjan PEČNIK, GORENJE d.o.o., izvršni podpredsednik za raziskave in razvoj
DIGITALIZACIJA IN GOSPODINJSKI APARATI

mag. Devid PALČIČ, ROBOTINA d.o.o., lastnik in direktor
PAMETNE STAVBE IN DIGITALNE STORITVE

Bogdan KRONOVŠEK, KRONOTERM d.o.o., lastnik in direktor
TRENDI UPORABE TOPLOTNIH ČRPALK PRI OGREVANJU STAVB

dr. Simon KULOVEC, PODKRIŽNIK d.o.o., direktor razvoja in raziskav
ELEKTRIFIKACIJA IN DIGITALIZACIJA V NAVTIKI IN MOBILNOSTI

Matjaž BREZNIK, TROIA d.o.o., področje razvoja in prodaje obogatene resničnosti
OBOGATENA IN MEŠANA RESNIČNOST KOT NASLEDNJI MEDIJ ZA PRIKAZOVANJE INFORMACIJ IN PODATKOV
11:40 - 12:00

PODELITEV NAGRAD ZMAGOVALCEM SYeNERGY HEKATONA podjetij
DOMEL d.o.o. in HISENSE EUROPE GROUP (GORENJE d.o.o.)
Benjamin LIPNIK, zmagovalec IT izziva
Alen KIRN, zmagovalec tehničnega izziva

12:00 - 12:30

Odmor za druženje

12:30 - 13:45

OKROGLA MIZA: POVEZANI V ZELENO PRIHODNOST
Bogdan BOŽAC, MARLES HIŠE d.o.o., prokurist
mag. Boštjan SOVIČ, GORENJE d.o.o., direktor skupnih razvojnih enot
dr. Miha BOBIČ, DANFOSS TRATA d.o.o., podpredsednik District energy
pk. Robert ŠIPEC, Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, načelnik Sektorja za opremljanje
prof. dr. Andrej KITANOVSKI, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
dr. Peter WOSTNER, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Andrej ČUŠ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar
Matej GOLOB, CorpoHub d.o.o., moderator

13:45 - 14:30

TECES – 20 LET POVEZOVANJA IN SINERGIJ – Podelitev zahval in priznanj

14:30 - 15:00

SKUPAJ V PRIHODNOST – Svečan podpis pogodbe o ustanovitvi TECES ob
pristopu novih ustanoviteljev
Obstoječi ustanovitelji: DOMEL d.o.o., BSH HIŠNI APARATI d.o.o., KOLEKTOR GROUP d.o.o.,
HIDRIA d.o.o., BARTEC VARNOST d.o.o., Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko - Univerza v Ljubljani
Novi ustanovitelji: HISENSE EUROPE GROUP (Gorenje d.o.o.), DANFOSS TRATA d.o.o.,
ETI d.o.o., ebm-papst Slovenija d.o.o., Fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

15:00 - 15:30

ZAKLJUČNO PRESENEČENJE – KO PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

15:30 - 17:00

Sproščeno mreženje ob spremljavi lokalne kulinarike
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. Organizator si pridržuje pravico do
odpovedi posameznih prijav zaradi spremembe COVID-19 pravil. Prednosti pri prijavi imajo člani
TECES. Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.
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PRILOŽNOSTI SODELOVANJA
Izvedbo dogodka smo umestili v izjemno
okolje Dominikanskega samostana na Ptuju,
kar že samo po sebi prispeva k edinstvenemu
značaju prireditve.
V prepričanju, da je partnerstvo in podpora
dogodku SYeNERGY 2021 tudi v skladu z
vašimi poslovnimi interesi, vam ponujamo
ugledno in odzivno promocijo pred, med in po
dogodku pred vhodom in v prostorih
Dominikanskega samostana, v prireditveni
dvorani in na odru ter na spletni strani v galeriji
utrinkov dogodka.
Za lažjo odločitev o sodelovanju smo pripravili tri pakete sodelovanja za podpornike
dogodka ali posameznega programskega dela. Dodatno nudimo možnost partnerstva pri
organizaciji neprogramskih delov dogodka: odmorov, zaključnega presenečenja in
zaključnega druženja. Z veseljem poskrbimo tudi za ponudbo po meri, v skladu z vašimi
potrebami in cilji.

ZLATI PODPORNIK / SREBRNI PODPORNIK /
PODPORNIK DOGODKA / PARTNER DOGODKA
OBJAVA LOGOTIPA
Objava logotipa s povezavo na spletni strani dogodka
Omemba partnerja v družabnih omrežjih dogodka
Objava logotipa na promocijskem panoju dogodka
Objava logotipa na projekciji v dvorani
Logotip v mailingu pred dogodkom

ZLATI
PODPORNIK

SREBRNI
PODPORNIK

PODPORNIK
DOGODKA

PARTNER
DOGODKA

1.500,00

1.000,00

500,00

po dogovoru

PREDSTAVITEV NA DOGODKU
Promocijsko gradivo na skupnem promocijskem prostoru
Vlaganje partnerjevega promocijskega gradiva v darilne vrečke
Samostojni promocijski pano (roll up) na hodniku
Samostojni promocijski pano (roll up) pred vhodom
Video predstavitev tekom programa in v odmoru (do 30s)
PREDSTAVITEV PO DOGODKU
Izpostavljenost v zaključnem videu dogodka
Vse cene so v evrih brez DDV.

Kontakt: matej.gajzer@teces.si ali 041 904 653.
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PARTNERSTVA
INOVACIJSKI GROZD
združujemo vodilne slovenske deležnike
ZELENIH TEHNOLOGIJ IN ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV
TECES je z dvajsetletnimi izkušnjami eden izmed najizkušenejših slovenskih nosilcev in koordinatorjev strateško
razvojnih partnerstev in strateško razvojnih projektov na področju zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih
rešitev. Leta 2001 je bil ustanovljen s strani slovenskih podjetij elektroindustrije, izobraževalnih institucije ter vlade,
z namenom pospeševanja razvojnega partnerskega sodelovanja, ustvarjanja sinergij in dviga
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Kot inovacijski grozd (cluster) združuje in povezuje člane za krepitev njihovih kompetenc, globalne konkurenčnosti
in doseganja višje dodane vrednosti.
V razvojnih strateških partnerstvih (TECES – energy cluster, Slovensko partnerstvi za energijo in okolje na
obrambnem področju – SiEnE in SRIP Pametne stavbe in dom,) in projektih, ki jih koordinira ali vodi preko 100
vodilnih slovenskih podjetij, raziskovalnih ustanov in drugih organizacij.
www.teces.si | info@teces.si

STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJKO PARTNERSTVO
združuje deležnike
PAMETNIH in TRAJNOSTNIH STAVB,
ki zajemajo tako gradbene proizvode, les in na lesu osnovane materiale, komponente, električne naprave in
sisteme, tako za vgradnjo v stavbo kot za opremo stavbe, in rešitve za pametno upravljanje stavb ter nanjo
navezujočo napredno infrastrukturo pametnih skupnosti.
SRIP je bil ustanovljen 2017 kot eno izmed devetih ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanju Strategije
pametne specializacije Slovenije (S4) s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
Cilj SRIP PSiDL so CELOVITE REŠITVE trajnostno naravnanega, zdravega, okolju in uporabniku prijaznega,
povezljivega in energijsko samozadostnega BIVALNEGA in DELOVNEGA OKOLJA PRIHODNOSTI.
TECES je eden izmed treh ustanoviteljev in vsebinskih nosilcev ter koordinatorjev SRIP PSiDL.
www.srip-pametne-stavbe.si | srip-pametne-stavbe@teces.si

GREENING DEFENCE
Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju – SiEnE ponuja strateški in celovit pristop
naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju.
Ministrstvo za obrambo RS in TECES sta ga ustanovila leta 2020 s ciljem učinkovitejšega povezovanja obrambnih
in civilnih deležnikov ter njihovega sistematičnega vključevanja v mednarodne obrambne razvojne programe ter
globalne obrambne verige vrednosti.
TECES upravlja in vodi partnerstvo SiEnE.
www.SiEnE.teces.si | SiEnE@teces.si

syenergy.teces.si

ČLANI RAZVOJNIH PARTNERSTEV
Člane razvojnih partnerstev pod okriljem in koordinacijo TECES (TECES, SiEnE, SRIP PSiDL) predstavljajo vodilna podjetja
elektronske in elektroindustrije, energetike, informacijskih tehnologij, gradbeništva, lesne industrije, ponudniki in uporabniki
zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev, raziskovalno izobraževalne ustanove, strokovna združenja in drugi deležniki slovenskega inovacijskega okolja.
Člani razvojnih partnerstev:

Drugi člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo:
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