
 

 
 
Поштовани,  
 
Регионална конференција о иновацијама, Innovation Talk 2018, одржаће се у четвртак 29. 
новембра 2018. године, у Комбанк дворани, у Београду (ул. Дечанска 14), са почетком у 10 

часова.  

 

Конференцију организује Color Media Communications, под покровитељством Кабинета 

министра за иновације и технолошки развој Владе Републике Србије. 

 

Регионална конференција Innovation Talk 2018 окупиће, на једном месту, све релевантне 

актере регионалног иновационог екосистема. Како би једна држава била иновативна и развијала 

нове технологије, неопходно је изградити стабилан и ефикасан иновациони екосистем. 

Конференција Innovation Talk 2018 ће допринети стварању повољног пословног и 

иновационог амбијента, нарочито кроз повезивање и отварање нових могућности сарадње 

између регионалних актера. У склопу конференције, одржаће се Министарски панел чији ће 

учесници бити регионални министри задужени за иновације, развој, науку, истраживања, 

привреду и друге сродне области. Говорници ће у оквиру програма изложити своје дигиталне 

агенде, пројекте и примере међусобне сарадње, дајући на тај начин позитиван пример и 

подршку за даљи развој сарадње различитих група учесника иновационог екосистема на 

националном и међународном нивоу.  

 

Учесници конференције, представници стартап, привредног, образовног и истраживачког 

екосистема, у оквиру тематских панела, биће упознати са најзначајнијим трендовима у области 

иновација и њиховим применама у привреди и друштву, са посебним освртом на њихов утицај 

на одржив раст и друштвено благостање. Теме панела су: Паметни градови, Индустрија 4.0, 

Технологије будућности и Сарадња корпорација и иновација.  

 

Паралелно са панелима, а у сарадњи са Европским институтом за иновације и технологију 

(EIT), биће одржан београдски догађај регионалног пројекта Meet&Match, односно 

business2business састанци представника перспективних српских стартап компанија и 

европских и домаћих корпорацијa, са циљем њиховог повезивања и подстицања сарадње ове 

две групе привредних учесника.  

 

Позивамо Вас да као наши драги гости присуствујете конференцији, за све студенте и запослене 

вашег факултета присуство је бесплатно, потребно је само да се пријавите на мејл 

rsvp@communications.rs, или да се пријавите путем апликационе форме на званичном сајту 

догађаја innovationtalk.rs.  

 

У нади да ћете препознати важност овог догађаја и одазвати се нашем позиву, 

 

Срдачно Вас поздрављамо,  
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