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SPLOŠNO O POSVETU »SPOT 2012 - Inovativni pretvorniki električne energije«
13. in 14. junija je v Novi Gorici v organizaciji TECES – Tehnološkega centra za električne stroje iz Maribora potekal
dvodnevni strokovni posvet »SPOT 2012 - Inovativni pretvorniki električne energije« posvečen električnim
pogonom, materialom in tehnologijam, e-mobilnosti in obnovljivim virom energije.
V okviru treh moderiranih tematskih področij je bilo predstavljenih 21 aktualnih prispevkov; zaznani problemi,
predstavljeni dosežki in identificirani izzivi pa so predstavljali izhodišča za okroglo mizo, na kateri so vodilni kadri
sodelujočih podjetij, inštitutov in fakultet skozi odprto diskusijo skušali izluščiti dolgoročne izzive slovenske
elektroindustrije na področju pretvornikov električne energije.
Na posvetu je sodelovalo preko 37 organizacij, na razstavnem prostoru pa se je predstavilo 15 organizacij.
Nekaj utrinkov iz dvodnevnega dogajanja:

Na posvetu smo zavedli 167 prijavljenih udeležencev. Od tega beležimo 55% udeležencev iz vrst razvojnih oddelkov
podjetij, 31% udeležencev prihaja iz javnih raziskovalnih organizacij (fakultete in inštituti), 18% udeležencev iz
prodaje oziroma marketinga (v glavnem razstavljavci, distributerji in proizvajalci raznih komponent) ter 12%
udeležencev iz vrst managementa.
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PREDSTAVITEV CO NAMASTE NA POSVETU »SPOT-2012«
 razstavni prostor

 objava v programski knjigi
Natis 180 programskih knjig oz. zbornikov v obsegu 88 strani. V zborniku so ob povzetkih prispevkov
objavljene predstavitev podjetij in/ali logotipi ter oglasi sponzorjev. Zbornik je prejel vsak udeleženec v
sklopu gradiva posveta; prav tako prejme po en izvod vsak pogodbeni partner posveta (priloženo).
Elektronska različica zbornika je dosegljiva na spletni strani posveta http://spot-2012.teces.si. Programsko
knjigo posredujemo priloženo.


objave na spletni strani posveta http://spot-2012.teces.si
- objava logotipa in opisna predstavitev na spletni strani posveta s povezavo na spletno stran naročnika
http://spot-2012.teces.si/sl/o-posvetu/razstavljavci.html

 predstavitev kompetenčnega centra na posvetu
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