Strahinj, 5.9.2019

Povabilo na delavnico
Zakaj povabilo k sodelovanju?
Ste vključeni v proizvodnjo, predelavo ali trženje rastlinskih izdelkov?
Ste zainteresirani za inovativne metode namenjene razvoju inovativnih poslovnih konceptov?
Si želite razširiti mrežo za izmenjavo idej in informacij o biogospodarstvu?

17. septembra 2019
Biotehniški center Naklo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije
organizira delavnico za razvoj in vrednotenje
eko-inovativnih poslovnih modelov na področju pridelave
ZELIŠČ IN JABOLK
Namen delavnice in vabilo
Spodbujamo inovativen razvoj novih biogospodarskih poslovnih konceptov in podpiramo
interdisciplinarno izmenjavo znanja na temo biogospodarstva. Vljudno vas vabimo, da se nam
pridružite pri iskanju in razvoju ekološko inovativnih izdelkov iz zelišč in jabolk.
Kje in kdaj bo potekala delavnica
Torek, 17.9.2019 ob 9:00 – 13:30 uri
Na Biotehniškem centru Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo (2. nadstropje, učilnica 21)
Priloženo prijavnico pošljite na mail
Eva Erjavec, eva.erjavec@bc-naklo.si , tel: 04 620 26 52
Mihela Ferlinc, mihela.ferlinc@bc-naklo.si , tel: 04 620 26 52
Veselimo se srečanja z vami!
Lep pozdrav,
Eva Erjavec in Mihela Ferlinc
Projektna pisarna Biotehniški center Naklo
Projekt AlpBioEco predstavlja inovativne, trajnostne in interdisciplinarne poslovne modele za izkoriščanje bioekonomskih
potencialov in spodbujanje inovacij, zagotavljanje delovnih mest ter uspešno soočanje s prihodnjimi izzivi. Projekt raziskuje
potencialne možnosti razvoja novih izdelkov iz zelišč, jabolk in orehov. Cilj projekta je razviti praktične, ekološko inovativne
poslovne modele za vrednostne verige zelišč, jabolk in orehov na območju alpskega prostora. Več informacij o projektu lahko
najdete na: www.alpine-space.eu/alpbioeco.

Prijavnica
na delavnico projekta AlpBioEco

Ime in priimek:_____________________________________________________
Kraj:_____________________________________________________________
Organizacija:______________________________________________________

V kolikor želite prejeti potrdilo o sodelovanju na delavnici prosim izpolnite
naslednja polja:

Datum rojstva: ____________________________________________________

Kraj rojstva:_______________________________________________________

Projekt AlpBioEco predstavlja inovativne, trajnostne in interdisciplinarne poslovne modele za izkoriščanje bioekonomskih
potencialov in spodbujanje inovacij, zagotavljanje delovnih mest ter uspešno soočanje s prihodnjimi izzivi. Projekt raziskuje
potencialne možnosti razvoja novih izdelkov iz zelišč, jabolk in orehov. Cilj projekta je razviti praktične, ekološko inovativne
poslovne modele za vrednostne verige zelišč, jabolk in orehov na območju alpskega prostora. Več informacij o projektu lahko
najdete na: www.alpine-space.eu/alpbioeco.

