ALUMNI FS

alumni FS

Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru
Smetanova 17
2000 Maribor

Spoštovani,
vabimo Vas, da se udeležite predavanja gospoda Zlatka Tomažiča, slovenskega inovatorja na temo

Predstavitev inovacij (5P / 5R) kot priložnost za novo obliko podjetništva.
Predavanje bo 26. oktobra 2016 ob 17.00 uri na Fakulteti za strojništvo v Mariboru v predavalnici inž.
Ivana Munde.
»5P / 5R«
pet problemov / pet rešitev
Strategija 5P/5R je namenjena zainteresiranim proizvodno in tehnološko usmerjenim podjetjem, ki
imajo ambicije uveljaviti se na trgu s produkti, ki jih bodo diktirali življenjski pogoji, nastali zaradi
spremenjenih podnebnih sprememb in se bodo današnje tehnološke rešitve pokazale za bolj ali manj
neustrezne.
Cilj strategije je postavitev temeljev za lažjo vzpostavitev medsebojnega poslovnega sodelovanja.
Zlatko TOMAŽIČ –inovator, ustanovitelj Valleynei
Gospod Zlatko Tomažič je izobrazbo pridobival na področju gozdarstva, prava in ekonomije. Strokovno kariero je gradil v
gozdarstvu, lesni industriji, kmetijstvu, bazni kemiji, veleprodaji–logistiki, v mednarodni korporaciji in zasebnem podjetništvu. Ima
bogate izkušnje kot član poslovodnih timov večjih podjetij. Med drugim je bil odgovoren za notranjo organizacijo, statusnopravno transformacijo, kadre in investicije. Vzpostavil je učinkovit sistem osebne prodaje za mednarodno korporacijo na tržišču
bivše Jugoslavije. S svojim podjetjem je prodajal visokotehnološke produkte priznanih znamk. Razvijal storitve revitalizacije in
avtomatizacije proizvodnih procesov v tekstilni, prehranski, kemijski, elektronski, kovinski in drugih industrijah.
V zadnjih 15-ih letih posveča gospod Tomažič največ pozornosti inovacijam in modelom zasebnega investiranja v okoljske
tehnologije. Sodeluje s številnimi tehnološkimi strokovnjaki iz domačega in mednarodnega okolja.
V zadnjih letih posveča pozornost iskanju primernih finančnih in razvojno-tehnoloških partnerjev za sodelovanje pri razvoju
Valleynei inovacij iz različnih koncev sveta.
Strategija Valleynei temelji na odprtosti za sodelovanje in iskanje razvojno-strateških partnerstev s tistimi, ki delijo podobne
vrednote do okoljskih problemov in so pripravljeni danes ukrepati za rešitev problemov in potreb na trgu. Vizija Valleynei inovacij
in tehnologij je bistveno zmanjšati tveganja za življenje pod spremenjenimi pogoji v prihodnosti.

Predstavitev teme je dostopna na spletni strani Društva ALUMNI Fakultete za strojništvo:
http://alumni.fs.um.si/datoteke/Predstavitev inovacij (5P - 5R) kot priloznost za novo obliko podjetnistva.pdf

Tajnik DAFS
izr. prof. dr. Karl Gotlih

Predsednik DAFS
red. prof. dr. Andrej Polajnar

Predavanje je namenjeno vsem članom DAFS, zainteresiranim strokovnim delavcem v podjetjih s področja inovacij, razvoja in
znanosti, študentom in širši javnosti. Predavanje je javno.
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