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Predstavitev slovenskega gospodarstva in razvojno raziskovalnih dosežkov na največjem 

sejmu industrijskih tehnologij na svetu Hannover Messe 2020 (20. – 24. 4. 2020) 

  

Aprila bo v Hannovru potekal največji sejem industrijskih tehnologij. Sejem bo gostil več kot 6000 

razstavljavcev in več kot 200.000 obiskovalcev. Sejem je pomemben predvsem zato, ker ga 

obiščejo glavni odločevalci, ki so v podjetjih zadolženi za sprejemanje investicijskih odločitev. 

Tretjina profesionalnih obiskovalcev prihaja iz tujine, od tega več kot polovica iz držav izven EU. 

Glavni namen sejma je predstavitev zadnjih inovacij in trendov na področju industrijskih tehnologij 

ter mreženje in generiranje poslovnih vezi. Ob sejmu potekajo forumi in konference, na katerih 

podjetja in raziskovalne inštitucije predstavijo zadnje prebojne novosti na tem področju. 

V splošnem okviru so teme sejma Hannover Messe 2020: Industrijska transformacija, Industrija 4.0 

(vključno z robotizacijo, digitalizacijo, 3D printanje, itd.), Industrijska varnost, Umetna inteligenca, 

Logistika 4.0 (vključno z avtomatizacijo in digitalizacijo), ki je tudi vodilna tema sejma v letu 2020, 

Brez-ogljična proizvodnja, Digitalne platforme, Lahka gradnja& proizvodnja& materiali, in številne 

druge teme v povezavi z Industrijo 4.0. Vse teme so na naslednji povezavi: 

https://www.hannovermesse.de/en/news/topics-overview/.     

SPIRIT Slovenija, javna agencija organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na 

skupnem razstavnem prostoru, kjer se bo predstavilo 16 slovenskih podjetij. Slednja bodo na sejmu 

nastopila na skupni razstavni površini 350 m2 in v treh različnih sektorjih oz. segmentih – in sicer 

v segmentu Automation, Motion & Drives, Energy Solutions in Engineed Parts and Solutions.  

V okviru slovenske stojnice v segmentu Automation, Motion & Drives, v hali št. 6, bomo zagotovili 

poseben dodatni oder – »open stage« (v velikosti pribl. 40m2), kjer bodo potekale predstavitve 

najboljših slovenskih tehnološko prebojnih in inovativnih (industrijskih) tehnologij in 

rešitev na področju posameznih panog in predstavitve trendov razvoja v posameznih 

panogah, ki se skladajo s tematiko sejma. 

Z namenom, da bi čim bolje predstavili slovenske tehnološke dosežke, bi k sodelovanju radi 

povabili raziskovalne ustanove, slovenske univerze, panožna združenja/ zbornice in 

strateška razvojno inovacijska partnerstva. Zato bi vas radi povabili, da na sejmu Hannover 

Messe 2020 predstavite vaše zadnje prebojne dosežke in novosti na področju industrijskih 

tehnologij oz. projekte in rešitve vezane na uporabo v gospodarstvu, da ti postanejo prepoznavni 

ne samo znanstveni javnosti ampak tudi poslovni javnosti. Na ta način bomo skupaj Slovenijo 

predstavili kot tehnološko napredno državo.  

 

Možna sta dva načina predstavitve:   

1. Predstavitev na nacionalnem odru (open stage-u nacionalne stojnice v okviru 

segmenta Automotation, Motion & Drives, Hala št. 6). Tu bodo potekale prej opisane 

predstavitve skupaj z vzporednim programom dogodkov. V tovrstne predstavitve in 

vzporedni program želimo vključiti zlasti slovenske strokovnjake, predstavnike panog in 

podjetja. V ta namen se povezujemo tudi z drugimi institucijami. Zagotovili bomo prostor v 
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velikosti 40m2 in nudili tehnično podporo. Predstavitev na tem prostoru je brezplačna.  

Tema predstavitve na »open stage-u« nacionalne stojnice so lahko identične (ali enake) 

razpisanim temam oz. predstavitvam / govorom na glavnih forumih in odrih sejmišča (»call 

for papers«, spodaj) in pa splošnim tematikam samega sejma.  

 

2. Predstavitev / govor na glavnih forumih in odrih sejmišča. Teme forumov so: forum 

avtomatizacije, forum Industrija 4.0, logistični forum, forum integrirana energija in forum 

prenos tehnologij. Odprt je poziv s strani sejmišča za zagonska podjetja, raziskovalne 

ustanove, univerze in druge javne ustanove (»Call for papers«) za izvedbo najboljših oz. 

najprodornejših 15 do 20 minutnih predstavitev. Podrobnejše informacije o pozivu kot tudi 

o posebej razpisanih temah za predstavitve se nahajajo na naslednji povezavi: 

https://www.hannovermesse.de/en/side-events/call-for-papers/ (podrobnejše informacije o 

pozivu) in https://www.hannovermesse.de/files/files/001/media/downloads/supporting-

program/call-for-papers/call-for-papers-topics-a-z.pdf (razpisane teme). Komisija sejmišča 

naredi končni izbor predstavitev, ki bodo potekale na enem od glavnih odrov sejmišča. 

Predstavitev za zagonska podjetja, raziskovalne ustanove, univerze in druge javne 

ustanove ter razstavljavce je brezplačna. Rok za prijavo predstavitve/ govora je 31. 

januar 2020, preko naslednjega elektronskega obrazca: 

https://www.hannovermesse.de/en/side-events/call-for-papers/call-for-papers-exhibitors-

form. 

 

Veselimo se sodelovanja z vami pri promociji slovenskega gospodarstva na Hannover Messe 2020 

in vaših prebojnih tehnoloških dosežkov in novosti na področju industrijskih tehnologij ter vas lepo 

pozdravljamo, 

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija 

Projekt SPOT in Sektor za spodbujanje internacionalizacije 
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