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VABILO K UDELEŽBI NA STROKOVNEM DOGODKU
za okrepitev poslovnega sodelovanja Slovenija - Avstrija (regija Burgenland)
22. - 23. november 2018, Pinkafeld, Burgenland, Avstrija

Regija Burgenland je ena izmed redkih v EU, ki se sooča z viški proizvedene energije iz alternativnih virov energije
v elektro energetskem sistemu. Zato regija intenzivno išče raznovrstne rešitve na področju shranjevanja energije,
optimizacije in obvladovanja viškov v elektro-energetskem sistemu. Vsako leto v kraju Pinkafeld poteka
mednarodni dogodek e-Nova. To leto je program dogodka posvečen povezljivim, digitalnim in eko
socialnim stavbam prihodnosti, zato tudi naslov e-Nova 2018, A building of the future?.
V sklopu poslovnega obiska udeležencem omogočamo:
1.
2.
3.
4.
5.

brezplačno udeležbo na dogodku e-Nova 2018
organizacijo več B2B srečanj izmed načrtovanih 300 udeležencev dogodka e-Nova 2018
možnost predstavitve v samostojni sekciji dogodka namenjeni krepitvi sodelovanja med SI in AT
možnost ogleda demonstracijskih lokacij z naprednimi celovitimi tehnološkimi rešitvami.
dostop do trga in v kroge, do katerih morda sami nimate dostopa, z večernim dogodkom udeležencev.

Podrobnosti:
1.) Brezplačna udeležba na dogodku e-Nova 2018, A building of the future?
Udeleženci dogodka preko TECES imajo zagotovljeno brezplačno udeležbo za največ 2 osebi, katere
uradna cena za 2 dnevni program znaša 310,00 €.
Tematika dogodka e-Nova 2018:
 Digitalne stavbe (varnost podatkov in digitalni procesi, gradnja informacijskih sistemov za digitalno
upravljanje pametnih stavb, BIM - Building Information Modeling)
 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)
2.) Možnost predstavitve in organizacija B2B srečanj z udeleženci dogodka e-Nova 2018
TECES skupaj z avstrijskimi partnerji organizira samostojno sekcijo v sklopu konference e-Nova 2018. Udeleženci
dogodka preko TECES bodo lahko predstavili svoj, problem, izziv ali rešitev zbranim udeležencem. V okviru te
sekcije bo tudi omogočena izvedba B2B srečanj.
3.) Ogled demonstracijskih lokacij s tehnološkimi rešitvami
V primeru zadostnega interesa bo organiziran ogled demonstracijskih postavitev ter možnost strokovne diskusije
o izzivih, težavah, rešitvah in seveda o možnostih sodelovanja. V primeru nezadostnega interesa bo udeležencem
organizirano B2B srečanje s predstavniki omenjenih podjetij na dogodku E-Nova 2018.
Možne lokacije ter ogledi demonstracij:
 HERTZ Energietechnik, GmbH, Pinkafeld (rešitve s področja toplotnih črpalk, sistemi prihodnosti za toplotne
črpalke – brez kompresorja, sistemi toplotnih črpalk v prihodnosti)
 Energie Burgenand AG, Eisenstadt: shranjevanje energije, optimizacija nihanj, produkcija električne
energije s 100% OVE (vetrnice, FV, biomasa)
 Energy 3000, GmbH in Absolute plus Autark House, Eisenstadt (rešitve s področja večje zmogljivosti
baterij, celoletna samozadostna hiša s presežki proizvedene energije, povečanje kapacitete shranjevanja
energije v baterijo, optimizacija shranjene energije
4.) Dostop do trga in v kroge…
Večerni »gala« dogodek udeležencev E-nova 2018 omogoča tako sprostitev kot neformalno mreženje in
spoznavanje avstrijskih partnerjev. Vsi glavni govorci konference so prisotni na večerji, ki je krona neformalnega
druženja.
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s ciljem krepitve poslovnega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi deležniki organizira TECES dvodnevni
strokovno orientiran dogodek v regijo Burgenland, Avstrija.

www.teces.si

Spoštovani,

Where linking creates synergy

Cena udeležbe:
Dvodnevni paket: 245,00 € + DDV

Enodnevni paket: 120 € + DDV

člani TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo imajo 30 % popusta
 popoln dostop do celotnega dvodnevnega programa
dogodka e-Nova 2018 med 22. in 23.11.2018,

 popoln dostop do celotnega programa dogodka eNova 2018 med 22. ali 23.11.2018,

 organizirano kosilo v sklopu e-Nova 2018 (2x),

 organizirano kosilo v sklopu e-Nova 2018 (1x),

 možnost predstavitve in B2B sestankov v sklopu
Sekcije Bilateralno sodelovanje SI-AT

 neomejen dostop do tem dneva in B2B sestankov na
dogodku e-Nova 2018,

 vstop na večerni dogodek v partnerskem hotelu
dogodka Stadthotel Pinkafeld****

 uporabo parkirišča v kompleksu dogodka e-Nova
2018.

 nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu
Stadthotel Pinkafeld****,
 uporabo podzemne garaže.

* Pri enodnevnem paketu se večerni dogodek v partnerskem
hotelu doplača (50 €), prav tako se doplača večerja za
spremljevalno osebo (dodatnih 50 €).

OPOMBE: V kolikor bi želeli nočitev v kraju Bad Tatzmannsdorf, ki je le nekaj km oddaljen od Pinkafelda
 v Vital-Hotel**** v Bad Tatzmannsdorf-u je doplačilo 25 € za enoposteljno sobo z zajtrkom za 1 osebo)

Prijava in kontakt:
Prijave na po@teces.si do najkasneje petka, 16. novembra 2018. Podrobnejše informacije na 02 333 13 50.
V primeru interesa obstaja možnost organiziranega odhoda udeležencev iz Maribora.

www.teces.si

 v Thermenhotel Avita resort****superior v Bad Tatzmannsdorf-u je doplačilo približno 120 €

Okviren program dogodka (možna sprememba programa, glede na oglede demo lokacij)
četrtek, 22.11.2018

12:00-16:00
strokovni
dogodek
e-Nova 2018:
A building of the
future?

16:00–18:15

08:30–11:00

Prosta udeležba na 4 vzporednih sekcijah
e-Nova 2018 glede na vaš interes
1.
2.
3.
4.

Digitalne stavbe
V omrežje povezane stavbe
Eko-socialni vidik stavb
Energetska učinkovitost

09:00-12:00

18:15–20:00

Namestitev in odmor v izbranem hotelu

Digitalne stavbe
V omrežje povezane stavbe
Eko-socialni vidik stavb

4.

Energetska učinkovitost

- B2B srečanja ali
- individualni sestanki,
- možnost vključitve s predstavitvami,
predavanji ali diskusijami
10:30–15:00

Izvedba želenih B2B srečanj.

Možen ogled:
- HERTZ Energietechnik, GmbH, Pinkafeld
- Energie Burgenand AG,
- Eisenstadt ali Energy 3000, GmbH in
Absolute plus Autark House, Eisenstadt

udeleženci lahko na željo po predhodni najavi
ciljno zaprosijo za sestanek s predstavniki
podjetij in govorcev na konferenci. Glej
program s potrjenimi govorci.

Večerja, neformalni B2B pogovori, nočitev
v hotelu poslovnega dogodka

1.
2.
3.

- Kosilo na konferenci e-Nova 2018

KREPITEV POSLOVNEGA
SODELOVANJA SLO-AVSTRIJA
Session 4b Room HS3:
Energy efficiency and flexibility
Izvedba predstavitev TECES udeležencev

- HERTZ Energietechnik, GmbH, Pinkafeld
- Energie Burgenand AG,
- Eisenstadt ali Energy 3000, GmbH in
Absolute plus Autark House, Eisenstadt
- Prosta udeležba na 4 vzporednih sekcijah
e-Nova 2018 glede na vaš interes

Kosilo na konferenci e-Nova 2018

organiziran del
dogodka,
namenjen
TECES
udeležencem

20:00 -

Možen ogled:

15:00-15:30

Odhod proti Sloveniji

TECES, Energy Efficiency and Energy Conversion Cluster
SRIP Smart Buildings and Home including Wood Chain, Strategic Research and Innovation Partnership
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 333 13 50 .:. E: info@teces.si .:. W: www.teces.si
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10:00-12:00

Prihod v Pinkafeld, Burgenland, Avstrija
Možen ogled:
- HERTZ Energietechnik, GmbH, Pinkafeld
- Energie Burgenand AG,
- Eisenstadt ali Energy 3000, GmbH in
Absolute plus Autark House, Eisenstadt

petek, 23.11.2018

