Si ustvarjalen? Imaš ideje? Se želiš pomeriti z najboljšimi vrstniki na svetu?

Ponujamo ti izziv, ki te lahko popelje v New York in te izstreli med bodoče
podjetniške zvezde!
V svetu obstaja veliko nerešenih izzivov, ki lahko izboljšajo kakovost življenja. Rešimo jih lahko z inovativno
uporabo tehnologije. To zagotovo ni povsem lahka naloga! Organizatorji tekmovanja ImagineCup
verjamemo, da lahko mladi s svojim znanjem, kreativnostjo, strastjo in talentom “spopadejo” s tem izzivom.
Pri tem lahko izkoristite vso podporo mentorjev in sodelujočih partnerjev.

Pridruži se nam: 27. januarja 2011 med 15.00 in 17.00 uro v predavalnici
Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja na Vojkovi ulici 63 v Ljubljani.
Program dogodka:
15.00 – 15:20 Z LUI do podjetniškega uspeha, dr. Lidija Honzak, Ljubljanski univerzitetni inkubator
15:20 – 15:50 Imagine Cup 2011 - Ideja za pot v New York, David Balažic, Consalta d.o.o., član
organizacijskega odbora Imagine Cup 2011
15:50 – 16:20 Od ideje do uspešnega podjetja, Aleš Ruter, Calypso Crystal in Jakob Šušterič, Mesi
d.o.o.
16:20 – 16:30 Izmenjava mnenj in prve ideje
16:30 – 17:00 Druženje in manjša pogostitev
Več o tekmovanju: www.imaginecup.si
Slovenski izbor Imagine Cup 2011 organizira Microsoftov center za inovacije Slovenije skupaj Ljubljanskim
univerzitetnim inkubatorjem ter ševilnimi nevladnimi organizacijami in podjetji.

Najboljšim ponujamo bogate nagrade, zmagovalni ekipi pa pot v New
York na svetovni finale!
Najboljši slovenski ekipi organizatorji plačamo pot v New York na svetovni
finale tekmovanja. Poleg New Yorka, vas čakajo še denarne in praktične
nagrade, zaradi katerih vam ne bo žal žrtvovanih ur del na vaših Imagine
Cup projektih. Poleg nagrad vam ponujamo podporo mentorjev, s pomočjo
katerih lahko vašo idejo nadgradite v podjetniško priložnost! Več o nagradah
najdete in razlogih za sodelovanja najdete na povezavi.

Ne zamudite! Rok za prijavo idej je 31. januar!
Za prijavo na Imagine Cup 2011 je do 31. januarja potrebno oddati samo

vašo super, inovativno in bombastično idejo, ki rešuje enega izmed 8 razvojnih ciljev tisočletja
Organizacije združenih narodov. Tehnična rešitev, prototip in vse ostale tehnične podrobnosti v prvem
koraku še niso potrebni! Iščemo samo vaše ideje!

Niste IT-jevec? Nič zato!
Najbojše ideje so vedno rezultat multidisciplinarnih ekip, zato vabimo študente vseh strok in smeri da
pokažete, kako bi lahko rešili največje probleme s katerimi se sooča človeštvo! Tehnična izvedba sledi v
drugem koraku, zato ne odlašajte s prijavo! Prepričani smo namreč, da med vašimi prijatelj, sošolci,
sosedi ali Facebook friendi obstajajo tudi tisti, ki bodo sposobno vašo briljantno idejo tehnično izpeljati!

