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Projekt IRIC

E-NOVIČKE št. 6
To je zadnja številka e - novičk projekta IRIC, saj se naše delo s koncem leta 2019 zaključuje.
Dobra tri leta aktivnosti v sklopu internacionalizacije podjetij so hitro minila. V projekt so se
vključila podjetja iz različnih sektorjev, ki so sodelovala v Zunanjetrgovinski šoli, se včlanila v
e-izobraževalno platformo, nam dajala pomembne podatke preko vprašalnikov, razvijala nove
produkte in storitve, se udeleževala naših dogodkov in B2B srečanj. Vsi projektni partnerji in
udeleženci smo se v projektu veliko naučili o internacionalizaciji podjetij, stkali dobre
prijateljske in poslovne vezi, ki jih bomo nadaljevali v prihodnje.
Povzetek dogajanj je na kratko prikazan v nadaljevanju.
" Digitalna država v razvoju? - Načrt za digitalno transformacijo "
Vodilni partner ROW je dne 25.02.2019
organiziral predavanje gospoda Walterja Meitza z
naslovom "Digitalna država v razvoju? - Načrt za
digitalno transformacijo ", ki se je odvijalo v
okviru projekta IRIC.
V okviru tega predavanja so bila predstavljena
različna orodja, ki naj bi pomagala na poti od
digitalne države v razvoju do vodilnega podjetja
digitalne dobe. Prikazani so bili praktični primeri,
kako bodo umetna inteligenca, razširjena
resničnost in druge vrhunske tehnologije
oblikovale delovno življenje ljudi v naslednjih
nekaj letih in ga tudi množično spremenili.
Hannoverski sejem
Podjetje Usol d.o.o. se je udeležilo sejma v
Hannovru, ki je potekal od 1. do 5. aprila 2019.
Predstavljali so naslednje storitve: brizganje
plastike, nabrizgavanje plastike, štancanje in
globoki vlek, struženje, izdelava vzmeti in
vzmetnih elementov, toplotno obdelavo ter
sestavo komponent in končnih izdelkov.
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Delavnica " Inovacije in internacionalizacija "
Vodilni partner ROW iz Zeltwega je dne 22. maja
2019 organiziral triurno delavnico "Inovacije in
internacionalizacija", ki je potekala v okviru
projekta IRIC. Obravnavali so tri teme: urbano
kmetovanje / vrtnarjenje, regionalni transport rešitve logističnih povezav in središčna proizvodnja
dodatkov. Te teme so bile nadaljevanje delavnice v
novembru 2018, saj so podjetja izrazila interes za
tovrstnimi znanji in informacijami.

Osmo srečanje projektnih partnerjev v Ljubljani
Projektni partnerji smo se srečali 12. septembra
2019 v Ljubljani, kjer nas je gostila Gospodarska
zbornica Slovenije.
Partnerji so pregledali dosedanje aktivnosti,
dosežke in rezultate, ki so jih izvedli do konca
avgusta. Nekaj aktivnosti je potrebno še
dokončati. Najpomembnejša so B2B srečanja
zainteresiranih podjetij s podjetji na nemško in
angleško govorečih trgih, saj bi le-ta tako imela
največ koristi od projekta IRIC. Do sedaj je bilo že
nekaj srečanja slovenskih podjetij z nemškimi
podjetji. NET Automation in USOL sta že obiskala nekaj mednarodnih sejmov kjer sta
predstavljala svoje izdelke in storitve.
Udeležba na sejmu INTERBOOT v okviru projekta IRIC
Mlado perspektivno podjetje PLEIONE (Aleksander Nemec
s.p.) se je s svojo blagovno znamko Litore ONE - estetsko ter
tehnično dovršenim in okolju prijaznim električnim vodnim
plovilom - predstavilo na uglednem INTERBOOT sejmu v
nemškem mestu Friedrichshafen, ki je potekal od 21. do 29.
septembra 2019. V Pomurskem tehnološkem parku so veseli
in ponosni, da jih lahko podpirajo s pomočjo SI-AT projekta
IRIC, v okviru katerega malim in srednje velikim podjetjem
pomagamo pri vstopu na tuje trge.
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Podjetje Usol d.o.o. na sejmu IAA PKW v Frankfurtu
Podjetje Usol d.o.o. se je od 10.9.13.09.2019 udeležilo sejma IAA PKW
v Frankfurtu. Sejem IAA PKW je
sejem s tradicijo, saj aktivno poteka
že od leta 1897. Je tesno povezan z
razvojem in avto industrijo. Letošnje
tema sejma je bila mobilnost.
Predstavljali so svoje tehnologije:
brizganje plastike, preoblikovanje pločevine, sestava elementov, stružne dele, laserski razrez
ter izdelavo vzmetnih elementov. V okviru sejemske predstavitve je bilo izvedenih 22 B2B
srečanj.
Dogodek mreženja »BREXIT – THE FINAL COUNTDOWN?»
Nekateri partnerji projekta IRIC so sodelovali na
prvem mrežnem dogodku "Brexit - končno
odštevanje?" 22. oktobra 2019 na Dunaju na
Avstrijski gospodarski zbornici.
Dogodek je bil na jutranji seji razdeljen na dve
panelni diskusiji o temi Brexit. Popoldanski program
je obravnaval teme: carinskih postopkov, uvoza in
izvoza hrane, živih živali, živalskih proizvodov in
krme, rastlin in rib ter vpliv na prometno
infrastrukturo zunaj mejnih točk. Predstavnikom
industrije so prepustili diskusijo ter zbirali povratne informacije v interaktivnem okolju v živo,
glede predlogov za ukrepe s scenarijem brez dogovora. Del razprav se je dotaknil tudi
najnovejših domnev in pričakovanih sprememb postopkov in procesov, ki se lahko uporabljajo
po izstopu Združenega kraljestva iz EU.
7. konferenca ženske podjetnosti 4. decembra 2019 v Mariboru
Vsakoletna konferenca ženske podjetnosti, ki je
letos bila pri Štajerski gospodarski zbornici
organizirana že sedmič, se je odvijala 4. decembra
v hotelu City v Mariboru.
Konferenca je ponujala predstavitve in zgodbe
podjetnic, ki so pripovedovale o svojih uspehih in
neuspehih v poslu. Obenem je bila konferenca tudi
podjetniški sejem, kjer je predstavitveno stojnico
imel tudi projekt IRIC. Ker se projekt zaključujejo
smo lahko zainteresiranim udeleženkam predstavili vse naše aktivnosti, predvsem
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zunanjetrgovinsko šolo, B2B ki smo jih organizirali na nemško in angleško govorečih trgih ter
izobraževalno platformo.
B2B sestanki v Veliki Britaniji
V decembru 2019 so se odvijala še zadnja B2B srečanja slovenskih podjetij na angleškem trgu
v okviru projekta IRIC. Zunanja svetovalk iz Velike Britanije je za dve slovenski podjetji
organizirala sestanke z zainteresiranimi angleškimi podjetji.
Podjetje Type Right Err Minca Zupanc s. p.
Prve sestanke je imelo podjetje Type
Right Err Minca Zupanc s. p., ki izdeluje
tekstilne izdelke z originalnimi napisi.
Sestanki so se odvijali 4., 5. in 6.
decembra 2019. Podjetnica se je srečala
s podjetji: Cherry Boutique ter Origin
and Lucy & Yak Pop Up in imela
predstavitev na UK Fashion Seminar,
Kako začeti uspešno modno podjetje v
Veliki Britaniji.

Podjetja Cana Water
Drugi del B2B poslovnih srečanj v okviru projekta IRIC
je bil organiziran za g. Nika Hubra, direktorja podjetja
Cana Waters, ki stekleniči mineralno vodo z zdravilnimi
lastnostmi. Sestanki so se odvijala dne 9., 10. in 11.
decembra 2019. Med poslovnim obiskom v Veliki
Britaniji je imel direktor sestanke s podjetjem SLC, z g.
Michaelom Tanousisom iz podjetja Aqua Amore, in g.
Johnom Nugentom iz podjetja MD and Company
Drinks Party & Introductions. V okviru poslovnih
obiskov je prejel tudi dve zahtevi dobavo vzorcev
mineralne vode, od podjetij CEO World in Bottles in
Asda Stores Ltd, kupca brezalkoholnih pijač.
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IRIC inovativni produkt in inovativna storitev
Projekt IRIC je podprl en inovativni produkta in eno inovativno storitev sodelujočih partnerskih
podjetij pri vstopu na nova mednarodna tržišča.
Projektni partner NET Automation iz Zeltwega je razvil inovativni proizvod
Φ - IoT na industrijski ravni preizkušena strojna oprema
Internet stvari oblikujte s strojno
opremo, ki omogoča vse
Produkt je industrijski senzor, običajni
senzor ali kombinacija obeh - za
zbiranje in prenos vseh podatkov, kjer
uporabnik sodeluje s samo enim
kosom strojne opreme. Izpolni vsako
zahtevo stranke ne glede na to, ali
uporablja enega ali več sto senzorjev.
Neodvisno od tipa senzorja.
Sestavine opreme IoT pretvorijo
uporabnikovo idejo v končni izdelek.
Ta lahko izbira med ploščami BEEHIVE
in BLOSSOM, celotnim sistemom BEE READY in različico omarice HONEYCOMB. Ko uporabnik
postane del ECOSYSTEM-a lahko izkoristi preizkušeno strojno opremo in se usposablja na
tečajih, ki predstavljajo dodano vrednost za uporabnika in ga podpirajo v vseh fazah izvajanja
projekta.
Projektni partner USOL d.o.o. iz Lendave je razvil inovativno storitev:
„ Vrhunska tehnologija, kakovost, zanesljivost, fleksibilnost, znanje in izkušnje so ključ do
uspeha “
Z lastnim razvojem, tehnologijo in proizvodnimi zmogljivostmi se uspešno vključujejo v
dobavne verige velikih evropskih in svetovnih proizvajalcev kot so: Bosch, Siemens, Philips,
Gorenje, Eti, Iskraemeco in drugih. Za vstop v nove dobavne verige so v okviru projekta IRIC
razvili dva komponenti.
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Razvoj prototipa: eLSD pokrov za prenos
zobnikov za električni avtomobil
Tehnologiji:
stiskanje, čiščenje
Industrija:
avtomobilska industrija

Razvoj prototipa:
Tehnologija:
Industrija:

Top cover MILK
prebijanje, brušenje,
čiščenje
kuhinjski aparati

»Knowledge-base« platforma
Podjetja se še vedno lahko vključijo v
izobraževalno platformo »Knowledge-base«,
ki smo jo vzpostavili v projektu. To orodje
ponuja veliko aktualnih mednarodnih gradiv
na temo internacionalizacije za vse tiste, ki se
želijo sami podati na pot internacionalizacije.
Registrirate
se
lahko
na
povezavi:
http://www.knowledge-base.si

Lep pozdrav,
Projektni partnerji

