Spoštovani!

JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, s finančno podporo Ministrstva za
gospodarstvo organizira 6. Slovenski forum inovacij, edini poslovni dogodek, ki na enem mestu
združuje inovativni potencial Slovenije – podjetja, posameznike, mlade, raziskovalne in druge
podporne institucije ter drugo zainteresirano javnost. Prijavijo se lahko tudi fizične osebe,
mladi posamezniki ali skupina mladih- omejitev ni!
Prijavite in predstavite svojo inovacijo: proizvod, storitev ali poslovni model, in kandidirajte
za izbor za 45 najboljših inovacij. Zmagovalci posameznih kategorij izbranih inovacij bodo
prejeli posebna priznanja.
Rok prijave je do 12. septembra 2011, do 24. ure preko elektronske prijavnice. Več
informacij in možnost brezplačne prijave inovacije na www.foruminovacij.si.

Kaj vam prinaša izbor med najboljše:
• brezplačno predstavitev vaše inovacije na samostojni razstavni stojnici v okviru
dvodnevnega dogodka 6. Slovenski forum inovacij,
• izdelan predstavitveni plakat o inovaciji, ki ga po končani prireditvi avtor inovacije
zadrži zase,
• javno predstavitev avtorja ali skupine z inovacijo, v živo na odprtem odru na dogodku,
• predstavitev inovacije v elektronskem katalogu na spletnem portalu
www.foruminovacij.si,
• predstavitev inovacije v tiskanem katalogu, opisno in s sliko inovacije.
JAPTI bo za celoten dogodek omogočil močno medijsko pokritost preko televizije, radia,
spleta ter tiskanih medijev. Zato je predstavitev inovacij na dogodku za prijavitelje še toliko
pomembnejša, saj predstavlja hkrati tudi medijsko promocijo inovacije.
6. Slovenski forum se bo odvijal 22. in 23. novembra 2011, na Gospodarskem razstavišču, v
Ljubljani. Za obisk dogodka bo omogočen PROST VSTOP za vse obiskovalce. Pričakujemo več
kot 3.000 obiskovalcev, med katerimi so lahko tudi vaši potencialni poslovni partnerji,
investitorji ali kupci. Priložnost več, da izkoristite ponujeno.
JAPTI v letošnjem letu organizira tudi voden (paketni) ogled po prizorišču Foruma inovacij, od
razstave, do izobraževanj za mlade. Na ta način lahko šole nadomeščajo Tehnični dan. Za
podrobnejše informacije in predprijave pokličite na: 01 5309 829.

Vljudno vabljeni!

