Znani kandidati za pot v Sydney
(Maribor, 21. februar 2012). Do izteka roka za prijave se je na letošnje Imagine Cup tekmovanje
prijavilo 13 ekip iz različnih slovenskih fakultet. Ocenjevalna komisija je po opravljenih osebnih
predstavitvah idej izbrala 7 ekip, ki se bodo potegovale za pot na svetovni finale v Sydney. Do
slovenskega finala bodo ekipe ob tehnični in poslovni pomoči poskušale svoje ideje spremeniti v
prepričljive rešitve.
13 ekip iz celotne Slovenije se je do polnoči 5. februarja prijavilo na letošnji nacionalni izbor glavne
kategorije (Software design) tekmovanja Imagine Cup. Največ ekip prihaja iz dveh največjih
slovenskih fakultet: Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in Fakultete za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Odločitev o finalistih šele po osebnih predstavitvah
V Ljubljani in Mariboru so 13. in 14. februarja potekale osebne predstavitve vseh prijavljenih
kandidatov. Petčlanska komisija v sestavi: Bojan Vrhovnik in Oliver Zofič iz Microsofta Slovenija,
mag. Jure Verhovnik iz Tovarne podjemov, mag. Matej Rus iz Ekonomsko-poslovne fakultete in
Urban Lapajne iz Microsoft Innovation Centra je na podlagi ocenjevalnih kriterijev tekmovanja
Imagine Cup izbrala finaliste letošnjega nacionalnega izbora. Ker sta 6. in 7. uvrščeni ekipi dosegli
enako število točk, je komisija letos izjemoma izbrala sedem finalistov. Po abecednem vrstnem redu
so letošnji finalisti naslednje ekipe:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FOOTURE
GreenBee
H2OME
IntelliDerm
Life on Earth
Osmosis
Remote personal doctor

Več informacij o finalistih najdete na: www.imaginecup.si.

Čas, da ideje postanejo rešitve
Vsaka izmed ekip ima sedaj ob pomoči lastnih mentorjev in tehnični podpori, ki jo bo zagotovil
organizator tekmovanja, do aprila čas, da svojo idejo nadgradi v delujočo in prepričljivo rešitev.
»Najbolj prepričajo enostavne rešitve, ki delujejo in ki rešujejo zelo jasno opredeljen problem
uporabnikov.« je povedal Oliver Zofič iz Microsofta, ki bo letos julija že peto leto spremljal slovensko
zmagovalno ekipo na svetovni finale.
###
Več informacij o tekmovanju:
Urban Lapajne, organizacijski vodja Imagine Cupa, urban.lapajne@tovarnapodjemov.org, tel. 041 372 418
Katra Šemrov, odnosi z javnostmi, v-kasemr@microsoft.com, tel. 051 671 103
Spletna stran tekmovanja: www.imaginecup.si, Facebook: www.facebook.com/imaginecupslovenia

