Slovenija. Zelena. Ustvarjalna. Pametna.
Drugo raziskovalno srečanje. Nadaljnja rast in razvoj podjetij s tujim in mešanim kapitalom.
NOVI gradniki USPEHA v svetu hitrih SPREMEMB.
Uvodni pozdrav mag. Gorazd Mihelič, direktor, SPIRIT Slovenija, javna agencija
•

Moč naših možganov. Moč vizualizacije ciljev. Sara Isaković, prejemnica srebrne olimpijske medalje,
magistra psihologije, TEDx govornica

Olimpijske igre Peking. Sara Isakovič na vrhu plavalnega sveta. Talent, trdo
delo, zaupanje vase, sposobnost učenja, moč osredotočenosti, vizualizacija
nastopov in ciljev. To so deli njenega uspeha. Njene poti na vrh. Tako v
športu kot tudi v poslovnem svetu. Z diplomo iz psihologije na sloviti
univerzi Berkeley v ZDA, z raziskovanjem možganov pripadnikov specialne
enote ameriške vojne mornarice SEAL, marincev in olimpijcev v San Diegu,
z delom s piloti v Dubaju in ekstremnimi športniki v Oslu na Norveškem, je
svoje športne izkušnje nadgradila z znanostjo ter jih prenesla v poslovni
svet. Jih predstavila širši množici. Poglejmo, kaj nas lahko o možganih in vizualizaciji ciljev nauči prejemnica
srebrne olimpijske medalje in mednarodna znanstvenica.
•

Povezovanje umetne inteligence in talentov človeka. David Lampitt, izvršni direktor, Sportradar, Švica

Nova digitalna civilizacija. Vrhunske tehnologije. Ki povezujejo,
avtomatizirajo, robotizirajo. Ki omogočajo komunikacijo ljudem in stvarem.
Ki odpirajo nova, še neslutena obzorja. In človek. Njegove prednosti,
talenti, modrosti. Nezamenljive izkušnje. Ni ga mogoče v celoti
nadomestiti. Ni ga mogoče kopirati. Znamo oba dela povezati? Iz obeh
potegniti najboljše? David Lampitt je izvršni direktor področja poslovanja
Skupine Sportradar AG, Švica, ki je vodilno podjetje na svetu na področju
analitike športnih podatkov in statistik. Je uradni ponudnik podatkov
ameriških športnih federacij NHL, NASCAR, NBA. Podjetje združuje mlade, strastne ljudi, ki jih odlikuje odličnost
na področju športa.

UMETNIŠKI PREMOR:
Ne išči ravnotežja drugje kot v sebi. Bodi prepričan, bodi močan, bodi čudovit,
bodi cirkus. Čupakabra, ognjena in žonglerska skupina

•

Učenje iz napak. Ko so napake pomemben, sestavni del uspeha. Dr. Jožica Rejec, predsednica uprave,
Domel d.o.o. 2006 – 2017

Inovativnost. Ustvarjalnost. Gonilni sili napredka. Novih odkritij. Uspeha.
In napake? Kakšno vlogi imajo pri tem? Napake niso nekaj, kar bi
slučajno lahko bilo v pomoč v procesu inovativnosti. So del procesa.
Njegov pomemben, sestavni del. Darilo. Preko katerega prideš do
najboljših, vrhunskih idej. Pot. Po kateri prideš do umetnine. Jožica Rejec
je bila več kot 11 let predsednica uprave Domela. Podjetja, ki je pod
njenim vodstvom postalo eden vodilnih, globalnih, razvojnih dobaviteljev
električnih motorjev. Prejemnica priznanja za življenjsko delo 2017, združenja Manager.

•

Vodenje s ponižnostjo in ranljivostjo. Ključnima vrednotama voditeljev 21. stoletja. Dr. Nejc
Škoberne, soustanovitelj in komercialni direktor, Genialis

Mlada nadarjena ekipa vrhunskih strokovnjakov s področja biologije in računalništva.
Ki cilja visoko. Razvili so programsko opremo, ki rešuje težavo znanstvenikov, s katero
se soočajo na dnevni ravni – kako iz ogromne količine podatkov pridobiti uporabne
rezultate. Zmagovalci izziva 2017 PODIM Challenge. V istem letu tudi prejemniki
investicije tveganega kapitala v višini 2,3 milijona USD, s strani švicarskih in ameriških
vlagateljev. Uspeh start-up podjetja, ki deluje v Sloveniji in ZDA, izvira iz zdravih
medsebojnih odnosov in nekonvencionalnih načinov vodenja. Opolnomočenje,
konstruktivnost, transparentnost so samo nekatere od vrednot podjetja. Nejc Škoberne
je soustanovitelj in direktor podjetja Genialis, mož in oče štirih fantov.

