Where linking creates synergy

POSLOVNO SODELOVANJE SLO-Avstrija (regija Burgenland),

22.-23.11.2018

NAJAVA - VABILO
Spoštovani,
obveščamo Vas, da v okviru naše aktivnosti, TECES organizira dvodnevni strokovno orientiran dogodek in kot
ponudniku najsodobnejših rešitev Vam v sklopu obiska regije Burgenland (Avstrija) omogočamo:
•
•
•
•

predstavitev Vašega podjetja in Vašo aktivno udeležbo v sklopu 22. strokovnega dogodka e-Nova (naslov
2018: A building of the future? / Gebäude der Zukunft),
organizacijo več B2B srečanj s preko 300 udeleženci strokovnega dogodka e-Nova,
možnost ogleda demonstracijskih lokacij z implementiranimi naprednimi celovitimi tehnološkimi
rešitvami,
dostop do trga in v kroge, do katerih člani in deležniki morda sami nimajo dostopa.

Okvirni program bomo glede na Vaše želje in potrebe skupaj dokončno oblikovali do 26.10.2018.
končne potrditve programa se lahko odločite ali želite:
ogled dejanske demo lokacije,
imeti B2B sestanek s predstavniki podjetja v okviru strokovnega dogodka,
predlagati ogled druge zanimive demo lokacije.

www.teces.si

Do
•
•
•

Regija Burgenland je ena izmed redkih v EU, ki se sooča z viški energije v elektro energetskem
sistemu. Zato regija intenzivno išče rešitve na področju shranjevanja energije, optimizacije in obvladovanja
viškov v elektro-energetskem sistemu.

SODELOVANJE na strokovnem dogodku e-Nova 2018
FUTURE)

(naslov:

A BUILDING OF THE

osnovno o •
strokovnem •
dogodku
•
•

22. strokovni dogodek, največji s področja OVE v Avstriji (http://www.fh-burgenland.at/enova2018)
predvidenih okrog 300 udeležencev iz 9. držav
170-200 tržno-komercialno usmerjenih podjetij, ki iščejo kupce, dobavitelje ali tehnološke rešitve
preko 60 raziskovalnih institucij, 70-80 strokovnih predavateljev

glavne teme •
strokovnega
dogodka
•

digitalne stavbe (varnost podatkov in digitalni procesi, gradnja informacijskih sistemov za digitalno
upravljanje pametnih stavb)
v omrežje povezane stavbe (pravni del, inteligentna energetska omrežja, avtomatizacija pametnih
stavb, vključevanje OVE, shranjevanje energije)
eko-socialni vidik stavb (interakcija človek-stavba, udobje – človek v središču, low-tech zgradbe, CO2
nevtralne hiše)
energetska učinkovitost (shranjevanje termalne in električne energije, dinamični shranjevalniki
električne energije – kompenzacijska rešitev pri nihanju električne napetosti, integracija tehnologije
toplotnih črpalk)

•
•

omogočamo •
Vam
možnost
•
•

predstavitve Vašega podjetja (opis dejavnosti in tehnoloških rešitev, kaj potrebuje ali kaj ponuja
podjetje, možnost povezave)
biti aktiven govornik na strokovnem dogodku z lastnimi temami (predstavitev, problem, izziv,
rešitev)
biti udeleženec (slušatelj) sklopov tem na strokovnem dogodku

Udeležencem lahko po predhodni najavi organiziramo 1-na-1 sestanke s predavatelji ali govorniki
strokovnega dogodka v mirnem pisarniškem okolju.
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Kot člani TECES-a imate možnost sooblikovati program z Vašimi predlogi: kje bi se želeli na strokovnem dogodku
predstaviti, s kom od govornikov bi želeli imeti sestanek ter možnost izbire lokacije ogleda demo rešitev v praksi.
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MOŽEN PROGRAM OGLEDOV DEMONSTRACIJSKIH LOKACIJ TEHNOLOŠKIH REŠITEV
Ogled lokacij, kjer nam bodo vodilni strokovnjaki iz podjetja predstavili tehnološko rešitev. Možna bo strokovna
diskusija o izzivih, težavah, rešitvah in seveda na drugi strani o možnostih povezave partner-dobavitelj.
1. Energy Burgenland, AG (Eisenstadt) – district heating with cogeneration – power to X
TIP PODJETJA: ponudnik energije, daljinsko ogrevanje s kogeneracijo (www.energieburgenland.at)
PROMET 2017: 320,4 mio €, ŠT. ZAPOSLENIH: 891
OSNOVI IZZIVI: shranjevanje energije, optimizacija volativnosti, produkcija električne energije s 100% OVE (vetrnice,
FV, biomasa), energetske storitve za omrežje Burgenland
DOBRO POGLEDATI:
https://www.energieburgenland.at/fileadmin/user_upload/_EB_Geschaeftsbericht_210x297_Web.pdf (stran 3)
2. Absolute Plus Autark house, Energy 3000 (Eisenstadt) – battery storage optimization research facility
TIP PODJETJA: ponudnik rešitev s področja večje zmogljivosti baterij, celoletna samozadostna hiša s presežki
proizvedene energije (www.aaph.at/de/technik-1.html)
OSNOVNA IZZIVA: povečanje kapacitete shranjevanja energije v baterijo, optimizacija shranjene energije

OKVIRNI PROGRAM (OKVIRNI PROGRAM SE PRILAGAJA POTREBAM TECES ČLANOV DO 26.10.2018)

www.teces.si

3. Hertz Energietechnik, GmbH (Pinkafeld) – battery storage optimization research facility
TIP PODJETJA: ponudnik rešitev s področja toplotnih črpalk (sistemi prihodnosti za toplotne črpalke – brez
kompresorja)
PROMET 2017: 250 mio €, ŠT. ZAPOSLENIH: 500 v Avstriji, 1.700 po celem svetu
OSNOVNI IZZIV: sistemi toplotnih črpalk v prihodnosti

četrtek, 22.11.2018
prihod v Pinkafeld, regija Burgenland, Avstrija

strokovni
dogodek eNova
(naslov
2018: A
building of
the future)

• predstavitev Vašega podjetja v sklopu strokovnega dogodka e-Nova (predstavitev dejavnosti, potreb
podjetja, tehnoloških rešitev ter možnost povezave raziskovalec-dobavitelj-kupec)
• aktivna vključitev udeležencev kot strokovnih govornikov s svojimi lastnimi strokovnimi temami,
predstavitvami in predavanji v sekcije na strokovnem dogodku (izmenjava projektnih in raziskovalnih
rešitev ter možnost individualnih sestankov z govorniki strokovnega dogodka, zanimivimi podjetji,
potencialnimi dobavitelji ali kupci ter diskusije z raziskovalci)
• organizacija več B2B srečanj ali individualnih sestankov s preko 300 udeleženci strokovnega dogodka
(vzpostavitev novih povezav z udeleženci iz 10 držav)

16:00 –
19:00

• TECES time na strokovnem dogodku e-Nova (namizne teme, strokovna omizja, intenzivna B2B srečanja s
poudarkom na TECES udeležencih)

organiziran • možnost ogleda demo lokacije z implementiranimi naprednimi celovitimi tehnološkimi rešitvami ali
del
individualni sestanki s predstavniki in strokovnjaki podjetja na strokovnem dogodku (postavljen
strokovnega
demonstrator – primer naprede tehnološke rešitve na področju energetike v praksi, kjer bo možno s
dogodka,
predstavniki podjetja na licu mesta narediti strokovno diskusijo o izzivih, problemih in rešitvah vključevanja
namenjen
OVE na ESS) – člani TECES lahko na željo po predhodni najavi odločite ali želite na dejanski ogled
TECES
demo lokacije ali raje želite imeti sestanek s predstavniki in strokovnjaki podjetja z
udeležencem
implementirano tehnološko rešitvijo v mirnem pisarniškem okolju v sklopu strokovnega
dogodka e-Nova
19:00

povratek v primeru ogleda demo lokacije

20:00

večerja, neformalni B2B pogovori, možnost nočitve v hotelu poslovnega dogodka

petek, 23.11.2018
09:00
10:30 –
15:00

ogled druge demo lokacije
B2B srečanja ali individualni sestanki, možnost vključitve s predstavitvami, predavanji ali diskusijami na
strokovni dogodek

V primeru dovolj velikega interesa - možnost skupnega organiziranega prevoza iz Ljubljane, Celja in Maribora !!!
Morebitni izkaz interesa lahko sporočite na po@teces.si. Število mest članom TECES-a, ki jim bomo lahko nudili
popust pri udeležbi je omejeno.
kontaktni osebi:
Matej Gajzer: Matej.Gajzer@teces.si, Martin Rudnik: Martin.Rudnik@teces.si
telefon: +386 2 333 13 50
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12:00

