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VLJUDNO VABLJENI!

O dogodku
Namen projekta iBlue je vzpostaviti mednarodno
mrežo ponudnikov podpornih storitev v navtičnem
sektorju na območju Sredozemlja ter razviti poslovni
model za inoviranje, ki bo temeljil na treh stebrih
inovativnosti: ekonomskem, družbenem in okoljskem.

Program:
 Kratka predstavitev projekta iBlue, dr. Roberto Biloslavo
 Primeri dobre prakse v navtični panogi, dr. Maja Uran Maravić
 Predstavitev metodologije 3-PBM za transformacijo poslovnega modela, dr. Jana Hojnik

Predstavili bomo inovativno metodologijo za transformacijo poslovnega modela in način, kako
jo podjetja lahko implementirajo za posodobitev svojega poslovanja, s čimer lahko dosežejo
večjo konkurenčnost v panogi ob hkratnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Želimo si,
da pri implementaciji te metodologije (ki bo predstavljena podjetjem v državah Sredozemlja)
slovenska navtična podjetja ne bodo izostala, ampak bodo izkoristila znanje in konkurenčno
prednost, ki jo s preverjanjem metodologije lahko ustvarijo. Poleg tega pa bodo s svojimi
izkušnjami in mnenjem lahko pripomogla k boljšemu razvoju projekta.
Zato še posebej vabljeni, da se dogodka udeležite.
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Projekt poteka v okviru sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj (Interreg Mediteran), v njem pa sodeluje 8
partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Francije, Španije, Portugalske, Albanije in Grčije. Med partnerji so predvsem področne
obrtno-trgovinske zbornice, trije visokošolski zavodi in znanstveno-tehnološki park.

