Prosimo, da vašo udeležbo sporočite do 15. novembra 2011

Alexandru Mannu na telefonsko številko +43 463 508 802 ali
na info@karawanks.eu
Link do Kongresnega centra v Beljaku na Google Maps!

Great people talk about ideas.
Small people talk about other people.
Tobias S. Gibson

Izbor 10 najboljših

inovativnih in trajnostnih idej
v okviru čezmejnega idejnega natečaja

okvirni program Inovacijskega kongresa 2011 v

Kongresnem centru v Beljaku, Europaplatz 1, 9500 Villach/Beljak

www.karawanks.eu

Območje Karavank je tako na slovenski kot avstrijski strani strukturno slabše
razvita regija, ki jo označuje nadpovprečno odseljevanje mlajših prebivalcev in
nizka gospodarska rast. Po drugi strani pa ponujajo Karavanke izredne naravne
vire in idealno okolje za trajnostni turizem in podjetništvo.

Projektni partnerji Slovenska gospodarska zveza v Celovcu,
build! Gründerzentrum Kärnten GmbH in Regionalna razvojna
agencija Gorenjske (BSC Kranj)

S čezmejnim idejnim natečajem naj bi pridobili sveže inovativne trajnostne
poslovne ideje, ki bodo uresničene na čezmejnem območju Karavank. Ideje
bodo odpirale nove perspektive za mlade podjetnike in pomagale zavirati odseljevanje.

Izbor 10 najboljših

ˇ žirije
Clani
Koroška
 Prof. dr. Heinrich C. Mayr, rektor Univerze Alpe Adria
v Celovcu/Klagenfurt
 Franz Pacher, predsednik Gospodarske zbornice Koroške
 Mag. Sabrina Schütz-Oberländer, direktorica Razvojne agencije Koroške
 Egyd Gstättner, publicist in pisatelj
 Mag. Paul Wieser, direktor Mlade industrije Koroške

vas prijazno vabijo na

inovativnih in trajnostnih idej
v okviru čezmejnega idejnega natečaja
četrtek, dne 17. novembra 2011
19:00 uri
Kongresnem centru v Beljaku/Villach

v
s pričetkom ob
v

Program
19:00

sprejem v avli Kongresnega centra

20:00

pozdrav
Benjamin Wakounig,
predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu

Slovenija
 Mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

predavanje – Stefan Gössler: Zapeljiva retorika nevromarketinga

 Prof. dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti
Univerze v Ljubljani

20:45

Izbor nagrajenih idej
Predstavitev 10 najboljših poslovnih idej

 Janez Škrabec, predsednik uprave, Riko Group d. o. o.
 Tone Fornezzi Tof, humorist in publicist

Povezovalca: Thomas Cik in Nina Sankovič

 Mitja Vavpotič, svetovalec IT-podjetja Xlab d. o. o.

Dogodek bo dvojezičen, v slovenščini in nemščini, simultano prevajanje
je zagotovljeno. Tolmača: Lea Burjan in Tomaž Dietinger

