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Zdrava in razvojno učinkovita gospodarstva temeljijo na nenehnem 
prenavljanju, na kreativni destrukciji, kjer novi inovativni izdelki in storitve 
nadomeščajo tiste, ki ne najdejo več odziva pri kupcih. Svežo kri v ekonomski 
sistem prinašajo tako start-up podjetja kot tudi inovirana ponudba in 
novi podjemi v uveljavljenih inovativnih podjetjih. Zato so sodelovanje, 
medsebojna izmenjava izkušenj in skupno osvajanje kupcev še kako 
pomembni. Trgi so namreč danes postali preveč kompleksni in turbulentni, 
da bi lahko kdorkoli na trgu uspel povsem sam.

Tako kot startupi niso pomanjšana velika podjetja, tudi velika podjetja 
niso zgolj povečana mala podjetja. Včasih se sicer zazdi, da gre pri tem za 
dva povsem drugačna svetova: eden majhen, prilagodljiv in dinamičen, vendar 
izjemno krhek, drugi velik, okoren in birokratski, vendar nabit s prodorno močjo. 
A temu ni vselej tako. Stičnih točk med startupi in inovativnimi uveljavljenimi 
podjetji je več, kot se zdi na prvi pogled. Tudi takrat, ko so podjetja na vrhu, 
je njihov dolgoročni uspeh močno odvisen od notranjega podjetništva, 
nenehnega inoviranja, razvoja ključnih kadrov in talentov ter učinkovitega 
upravljanja odnosov z vsemi deležniki. Vsa uspešna velika podjetja so tako na 
nek način nenehno tudi start-up podjetje in vsa propulzivna start-up podjetja 
si prizadevajo postati uspešna in prodorna kot vodilno podjetje v svoji panogi.

Tradicionalna, že 35. konferenca PODIM je namenjena ravno tem stičnim 
točkam med startupi in uveljavljenimi inovativnimi podjetji. Stičiščem, ki 
lahko vodijo k učinkovitemu sodelovanju in večjim skupnim uspehom – velikih 
in malih, startupov in uveljavljenih podjetij.

Pridružite se nam v razpravi in druženju pri odkrivanju tančic prodornega 
inovativnega podjetništva.

Vsako leto je slovenski ter regijski podjetniški ekosistem bistveno bolj razvejan, 
tesno povezan in globalno konkurenčen. Nekaj preteklih let smo namenili 
predvsem oblikovanju privlačnih nacionalnih programov podpore podjetništvu, 
povezovanju ključnih deležnikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter 
pridobitvi javnega in zasebnega kapitala, namenjenega izključno start-up 
podjetjem.

Sedaj je čas za naslednji pomemben korak, za sistematično pritegnitev 
mednarodno uveljavljenih velikih in srednjih podjetij v sliko podjetniškega 
start-up ekosistema in v vse možne oblike sodelovanja in povezovanja startupov 
z inovativnimi velikimi in srednjimi podjetji tako v obliki podizvajalstva kot tudi v 
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naprednejših oblikah, kot so licenciranje, odprto inoviranje, programi inkubacije 
in pospeševalnikov ter medsebojna izmenjava znanja. To je tudi zadnji pomembni 
gradnik v okviru dveh podjetniških pospeševalnikov Iniciative Start:up Slovenija 
– Start:up Geek House in Go:Global Slovenia, ki ponujata celostno podporno 
storitev. Ta zajema  dostop do finančnih sredstev, tako javnih (do 320.000 EUR 
kapitala) kot tudi zasebnih (mreža poslovnih angelov in skladov tveganega 
kapitala), vsebinsko podporo v obliki izobraževalnih programov, mentorstva, 
individualnega vodenja in usposabljanja ter enotno promocijo programov, 
ki vsebuje transparenten javni izbor udeležencev programov, spremljanje in 
promocijo vključenih v program in s tem učinkovit nadzor porabe javnih sredstev. 

Nenazadnje pa je tukaj še zagotavljanje ustrezne infrastrukture, ki je pomembna 
za oblikovanje skupnosti ter aktivno sodelovanje med podjetji in ki mora biti 
zapolnjena z vsebino in programi. Poleg nadaljnjega izvajanja nacionalnih 
programov in še večjega mednarodnega povezovanja je aktivno vključevanje 
uveljavljenih inovativnih podjetij v programe pomemben strateški cilj, ki smo si 
ga zadali. Koristi od tega bodo imeli vsi, tako mali kot tudi veliki in nenazadnje 
tudi država in regija.

Obljubljamo vam, da bo prihajajoča, že 35. konferenca PODIM v letu 2015 še bolj 
drzna, še bolj mednarodno usmerjena in še bolj intenzivno dvodnevno doživetje 
za prav vse podjetne posameznike, tako iz velikih kot tudi malih podjetij. 

Poskrbeli bomo, da se bodo na odru zvrstili vrhunski ugledni mednarodni in 
domači podjetniki ter strokovnjaki, poleg širjenja pomembnega sodobnega 
znanja pa bomo poskrbeli tudi za mreženje, zabavo in praktično delo na 
konkretnih primerih.

Z veseljem in veliko odgovornostjo nadaljujemo z izjemno pomembno 
vlogo povezovanja vseh deležnikov poslovnega ekosistema in oblikovanja 
konkurenčnega podjetniškega okolja doma in v regiji. Naš končni cilj je oblikovati 
privlačno okolje tako za podjetne talente in inovativne posameznike kot tudi za 
velika in uspešna podjetja z vsega sveta. 

Uspeh vsakega okolja temelji na ljudeh z enako vizijo in veseli smo, da se ravno na 
konferenci PODIM enkrat letno srečamo vsi, ki nam je iz srca mar za prihodnost 
Slovenije in regije.

Hvala vsem, ki sodelujete z nami in dobrodošli na konferenci PODIM 2015!

mag. Matej Rus
Soustanovitelj in direktor 
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Na konferenci PODIM mednarodno ugledni  gostje na okroglih mizah, predavanjih in 
delavnicah tako s praktičnega kot tudi akademskega vidika predstavljajo najsodobnejša 
znanja gradnje novih globalnih tehnoloških podjemov ter razvoja notranjega podjetništva 
v obstoječih podjetjih.

Pridružite se nam na nepozabnem 
podjetniškem doživetju



Prvi dan bomo začeli s kavo mreženja, kjer boste imeli priložnost, da že stkete prva nova poznanstva. Vsak udeleženec 
bo imel svojo priponko z imenom, na kateri bomo z barvo označili, kateri segment ekosistema predstavlja – startup, 
uveljavljeno podjetje, investitorja, podporno okolje ipd. Tako bo mreženje lažje in bolj pestro.

Nato se bo vse do kosila zvrstila serija nastopov, predavanj in okroglih miz, predvsem z namenom motivacije in 
pridobitve najsodobnejšega poslovnega znanja. Sledilo bo slastno kosilo z organiziranim mreženjem.

Po kosilu bo potekala vrsta vzporednih praktičnih delavnic, ki jih izbere vsak udeleženec glede na osebne želje in 
potrebe po znanju. Vsebine bodo posvečene predvsem različnim modelom sodelovanja med uveljavljenimi in start-up 
podjetji. Vzporedno bo potekal tudi PODIM Challenge, kjer se bodo perspektivna start-up podjetja iz Alpe-Adria regije 
predstavila investitorjem tveganega kapitala. Po zaključku formalnega motivacijsko-izobraževalnega dela prvi dan bo 
podelitev laskavega naslova Start:up leta 2015, priznanja, ki ga bo prejelo najbolj perspektivno slovensko start-up podjetje. 

Pripravljamo tudi večerno zabavo pozno v noč. To bo še dodatna priložnost za intenzivno mreženje. Da se boste 
naspali in si nabrali moči za nove izzive, bomo drugi dan začeli nekoliko pozneje. Do kosila se bo zatem zvrstila serija 
predavanj, delavnic in priložnosti za mreženje. Drugi dan konference bomo zaključili z udarnim osrednjim govornikom.

Zajamčeno boste tako doživeli intenzivno dvodnevno podjetniško izkušnjo, ki je ne boste nikoli pozabili, obenem 
pa pridobili veliko znanja, motivacije in novih poznanstev. Če iščete investicijo, mentorja ali nove člane tima, pa bo veliko 
priložnosti, da se predstavite skupaj s svojo idejo in veliko vizijo. Pred in po konferenci PODIM bomo v sodelovanju s 
partnerji izpeljali še vrsto pred- in po- konferenčnih dogodkov z namenom širjenja specifičnega znanja za zainteresirane 
ciljne skupine. 

PODIM 2015
Vrhunska podjetniška konferenca 
na Alpe-Adria območju, ki je 
nikakor ne smete zamuditi
Kaj lahko pričakujete od konference PODIM?
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Konferenca PODIM je namenjena vsem, ki želijo doživeti intenzivno dvodnevno podjetniško izkušnjo, tako 
z vidika razvoja svojega novega inovativnega podjetja kot tudi z vidika razvoja notranjega podjetništva v 
uveljavljenih podjetjih. Konferenco PODIM obiščejo predvsem:

Nosilci start-up podjemov v novih podjetjih

Z namenom motivacije, pridobitve novega znanja, mreženja z domačimi in tujimi gosti, identifikacije potencialnih 
sodelavcev ter soustanoviteljev, pa tudi da bi našli potencialne investicije in se ne nazadnje tudi zabavali.

Nosilci razvoja novih produktov v obstoječih podjetjih

Velika podjetja morajo konstantno inovirati in biti v tem smislu podobna start-up podjetjem, predvsem ko govorimo 
o razvoju novih produktov. Na konferenci nosilci razvoja novih produktov v obstoječih podjetjih pridobijo sodobno 
znanje s področja notranjega podjetništva, prav tako pa je veliko priložnosti za mreženje in vzpostavljanje kontaktov s 
potencialnimi partnerji iz vrst startupov in drugih inovativnih malih podjetij.

Vlagatelji tveganega kapitala

Investitorji se udeležijo konference PODIM, da bi identificirali nove investicijske priložnosti, se mrežili s podjetniki in 
drugimi udeleženci konference. Vlagatelji so aktivno vključeni v dogajanje konference tako pri organiziranih predstavitvah 
podjetniških idej kakor tudi kot mentorji, ocenjevalci start-up podjetij, nastopajoči ipd.

Podporno okolje za podjetništvo in javna uprava

Sodelovanje med vsemi deležniki podpornega okolja je ključno, saj je eden od namenov konference združiti vse deležnike 
podpornega okolja, prav tako pa predstaviti svetovne usmeritve in dobre prakse, da bi jih vpeljali v lokalno okolje.

Vsi drugi, ki jih zanima inovativno podjetništvo

Konferenca je namenjena tudi vsem drugim, ki jih zanima sodobno inovativno podjetništvo in so podjetni po duši, od 
razvijalcev in tehničnih direktorjev ter razvojnih menedžerjev, do raziskovalcev inovacij in podjetništva, podjetniškim 
svetovalcem in svetovalcem o prenosu tehnologij, študentom in mladim raziskovalcem ter vsem, ki imajo ali iščejo dobre 
podjetniške ideje.

PODIM 2015
Kdo obišče konferenco PODIM?
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V zadnjih dveh desetletjih je Alpe-Adria regija naredila skokovit napredek na področju start-up podjetništva 
in inovativnosti. Visoko izobraženi delovni sili, vrhunskim inženirjem in globalni usmerjenosti, lahko dodamo še 
edinstveno geografsko lego, tako z demografskega kot geografskega vidika. Alpe-Adria namreč predstavlja vez med 
zahodno, vzhodno, severno in južno Evropo, zajema vse od sveže gorske klime do prijetnih mediteranskih temperatur 
in kakovostne hrane.

Alpe-Adria je idealna regija za življenje in delo. Z nadaljnjim povezovanjem sodelovanja med državami (Slovenija, Italija, 
Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Srbija …) na področju podjetništva in aktivnim spodbujanjem razvoja ekosistema je naša 
skupna vizija, da naredimo Alpe-Adria regijo tudi eno najbolj privlačnih območij za podjetnike po svetu.

Konferenco PODIM obiščejo predvsem navdušenci 
nad inovativnim podjetništvom iz Alpe-Adria regije

Geografska območja



Osrednja tema konference PODIM 2015 bo sodelovanje uveljavljenih in start-up podjetij. Govorili bomo predvsem 
o pomembnosti in koristi sodelovanja, modelih, pristopih ter zakaj je tovrstno sodelovanje tako pomembno za 
rast in razvoj start-up podjetij kot tudi za ohranjanje inovacijske aktivnosti ter konkurenčnosti uveljavljenih podjetij. 

Ogledali si bomo različne vidike in poglede na sodelovanje, prav tako pa dobre prakse iz mednarodnega in domačega 
okolja. Obravnavali bomo predvsem naslednje vidike sodelovanja uveljavljenih in start-up podjetij:

Pogled z vidika mladih start-up podjetij ali inovativnih MSP-jev

· Kaj se lahko start-up in mala inovativna podjetja naučijo od korporacij in velikih podjetij?

· Kako lahko startupom koristi sodelovanje z uveljavljenimi podjetji – od prodajnih kanalov in pomoči pri mednarodni  
      širitvi do skupnega PR-ja

· Enake vrednote in vizija – temelj uspešnega sodelovanja med uveljavljenim in start-up podjetjem

· Optimalni pristop in prodaja ideje sodelovanja velikim podjetjem

· Pot od majhnega k velikemu in pomembne razlike v posameznih fazah rasti podjetja – izkušnje uspešnih podjetnikov  
      iz časa, ko so bili še majhni

· »Co-branding« in pomoč pri marketingu s strani uveljavljenih podjetij

· Glavne razlike med start-up in uveljavljenimi podjetji z vidika vitkih metodologij 

· Pogled na metrike za uveljavljena in start-up podjetja

Moto konference za segment inovativnih malih podjetij: Start-upi in MSP-ji, pozor! Velika uveljavljena 
podjetja želijo sodelovati z vami! Pridružite se nam na konferenci PODIM 2015 in pridobite več informacij, 
zakaj in kako.

Pogled z vidika uveljavljenih podjetij

· Kaj se lahko velika podjetja naučijo od startupov za povečanje notranjega podjetništva?

· Povečanje inovacijske aktivnosti z aktivnim sodelovanjem s start-up podjetji

· Modeli sodelovanja s start-up podjetji – od nakupa podjetja in korporativnega pospeševalnika do pogodbenega        
      sodelovanja

· Uporaba obstoječih prodajnih kanalov za distribucijo izdelkov start-up podjetij

· Vitko podjetništvo v velikih podjetjih in organizacijah

· Glavni zaviralni faktorji pri velikih podjetjih za sodelovanje s start-up podjetji

PODIM 2015 tema
Sodelovanje startupov in 
uveljavljenih podjetij
Sanjska kombinacija ali skoraj nemogoč cilj



· Kdaj izbrati model sodelovanja in kdaj je bolj smiselno tekmovati?

· Kako spreminjati kulturo podjetja, da bo podpirala vitko podjetništvo?

· So »inovacijske kolonije« znotraj velikih podjetij pravi odgovor?

Moto konference za segment uveljavljenih podjetij: Uveljavljena podjetja, povečajte svojo inovacijsko 
aktivnost in ohranite vodilno pozicijo na trgu s start-up pristopom in sodelovanjem z inovativnimi startupi 
in malimi in srednje velikimi podjetji. Več na konferenci PODIM 2015.

Pogled z vidika vloge države in podpornega okolja za podjetništvo 

· Vloga podpornega okolja pri pospeševanju sodelovanja uveljavljenih in start-up podjetij 

· Proces in modeli povezovanja uveljavljenih podjetij s startupi ter primeri dobrih praks

· Ali je lahko dinamičen start-up ekosistem privlačen argument države pri privabljanju tujih investitorjev?

· Sistem odprtih inovacij – platforma za sodelovanje vseh vrst podjetij

· Upravljanje bitke za talent – usmerjanje talentov v podjetništvo ali varne službe

· Sodobne prakse učinkovitih podjetniških ekosistemov

To in še več, samo na Alpe-Adria regijski konferenci PODIM 2015. Pridružite se nam tudi vi!



Izbor Start:up leta 2015

Prvi dan konference PODIM se sklene s svečanim izborom Start:up leta. Start:up leta je nacionalni izbor start-up 
podjetij. Namen tekmovanja je prepoznati najboljše podjetniške ekipe in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih 
strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji in promovirati v širši javnosti doma in po svetu.

PODIM Challenge 2015

PODIM Challenge je priložnost za vse podjetnike, ki se želijo predstaviti pred občinstvom PODIM-a ter svojo idejo 
predstaviti slovenskim in tujim investitorjem oziroma potencialnim partnerjem. Izbranih bo pet do sedem podjemov, 
ki bodo dobili priložnost, da se predstavijo pred investitorji ter potegujejo za sestanek in nadaljnje razgovore z njimi.

PODIM 1:1

V sklopu konference PODIM vsem udeležencem omogočamo potencialno 1:1 srečanje z govorniki konference. Vsak 
udeleženec lahko predlaga do tri govornike skupaj z osebno predstavitvijo, predstavitvijo podjetja ter kaj pričakuje 
od mentorja. Če je predstavitev dovolj prepričljiva, se organizatorji potrudimo, da organiziramo mentorsko srečanje.

PODIM Matching

PODIM ponuja priložnost vsem podjetnikom, ki imajo podjetniško idejo, iščejo pa nove člane tima. Po drugi strani gre 
za izjemno priložnost za vse, ki bi se radi priključili podjetniški ekipi. Izbranih nekaj podjetij bo imelo možnost, da se 
predstavijo občinstvu, ki želi sodelovati v start-up podjemih. 

PODIM Mreženje

Med odmori, tako ob kavi kot med kosilom, bo oba dneva konference organiziranih več priložnosti za mreženje, 
povezovanje in snovanje novih stikov – tako na profesionalen kot tudi zabaven način.

Večerna PODIM zabava

Konec prvega dneva bo v hotelu organizirana večerna zabava za vse udeležence konference, skupaj z DJ-jem in 
zabavnimi vložki. Večerna zabava je še dodatna priložnost za mreženje, spoznavanje in zabavo na sami konferenci. Ne 
bo manjkalo dobre hrane, pijače in lokalnih posebnosti, prav tako pa bodo organizirane nagradne igre.

Presenečenje za mednarodne goste

Za vse mednarodne goste bo organizirano presenečenje spoznavanja lokalnih zanimivosti z vidika tehnologije, 
podjetniških dosežkov ter seveda lokalne hrane in naravnih znamenitosti.

PODIM 2015
Dogajanje na konferenci



PODIM konferenca v medijih
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