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Inovačný sourcing SARIO
Hlavným cieľom inovačného sourcingu SARIO je prepájanie lokálnych technologických
spoločností, pôsobiacich predovšetkým v sektore Priemyslu 4.0, s prevádzkami výrobných či
logistických podnikov, ktoré plánujú zavádzať nové inovatívne riešenia s cieľom zefektívniť
a optimalizovať svoje procesy.
Hlavným nástrojom prepájania v rámci inovačného sourcingu SARIO sú klientovi na mieru šité
inovačné semináre a workshopy (aj virtuálne), ktoré sa zameriavajú na predstavenie firiem
a konkrétnych technologických riešení, a zároveň slúžia ako obchodná a prezentačná platforma pre
lokálnych poskytovateľov týchto riešení.
Najčastejšie témy a oblasti, v ktorých podniky vyhľadávajú inovatívne riešenia pre svoje
prevádzky, zahŕňajú najmä digitalizáciu, inteligentnú automatizáciu a robotizáciu výroby či logistiky,
jednoúčelové stroje a zariadenia, prediktívnu údržbu, kontrolu kvality, vstavané senzory, virtuálnu a
rozšírenú realitu či komplexné IT riešenia v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, digitálnych
dvojčiat, big data, umelej inteligencie alebo cloudových technológií.
SARIO disponuje databázou viac ako 300 lokálnych technologických spoločností, ktoré
poskytujú inovatívne riešenia vo vyššie spomenutých oblastiach, pričom táto databáza je neustále
aktualizovaná a rozširovaná.
V prípade, že Vás inovačný sourcing SARIO zaujal a chceli by ste sa doň zapojiť, či už ako potenciálny
klient, alebo poskytovateľ inovatívnych riešení hlavne v oblasti Priemyslu 4.0, neváhajte sa na nás
obrátiť.
Kontakt:
Marek Kopanický, konzultant a tímlíder pre inovačný sourcing, odbor investičných projektov SARIO
E-mail: marek.kopanicky@sario.sk [1]

Agentúra SARIO eviduje od roku 2017 nasledovné výsledky
(stav k 30. 9. 2021):
•
•
•
•
•
•

30 zorganizovaných inovačných workshopov/podujatí
433 jednotlivých príležitostí pre slovenské technologické spoločnosti v rámci tzv. longlistov
171 prezentačných príležitostí pre slovenské technologické spoločnosti
69 nadväzujúcich stretnutí
32 vypracovaných RFQ (cenová ponuka)
15 realizovaných inovačných projektov (minimálne v pilotnej fáze)

Podujatia realizované v rámci inovačného sourcingu:

Inovačný workshop pre Jaguar Land Rover [2]
workshop zamerný na inovácie výrobných procesov (Nitra) [2]

Inovačný workshop pre MinebeaMitsumi [3]
inovačný workshop zameraný na automatizáciu (Bratislava) [3]
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Inovačný workshop pre Audi/VW [4]
workshop zamerný na produktové inovácie (Budapešť) [4]

Inovačný sourcing pre Mitsubishi Corporation [5]
workshop zameraný na M&A scouting (Bratislava) [5]

SARIO - AmCham Business Corner [6]
workshop SARIO – Amcham Business Corner (Bratislava) [6]

MinebeaMitsumi Automation Workshop [7]
inovačný workshop pre spoločnosť MinebeaMitsumi (Bratislava) [7]

SARIO na Slovak Space Tech Day [8]
inovačný workshop pre spoločnosť Thales Alenia Space (Košice) [8]

Inovačný workshop pre OSRAM a. s. [9]
workshop zameraný na inováciu výrobných procesov pre OSRAM a. s. Bratislava [9]

LG ELECTRONICS Innovation workshop [10]
workshop zameraný na inováciu výrobných procesov pre LG ELECTRONICS (Bratislava) [10]

AI4EU [10]
inovačný worskhop pre AI4EU (Bratislava) [10]

PSA IIC Matchmaking fair I [10]
PSA Groupe Industry Innovation Cluster Matchmaking Fair I (Bratislava) [10]

Inovačný deň v SPP [11]
Inovačný deň pre SPP, a.s. (Bratislava) [11]

SARIO na Advanced Factories 2020 v Barcelone [12]
účasť na konferencii a predstavenie Inovačných služieb SARIO [12]
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Inovačný deň v Brose Prievidza [13]
Inovačný workshop pre Brose [13]

E-mobilita - stav dnes a po skončení pandémie [14]
webinár E-mobilita - stav dnes a po skončení pandémie [14]

Inovačný deň v Groupe PSA Slovakia [15]
Inovačný deň v Groupe PSA Slovakia [15]

Inovačné služby SARIO prinášali úspechy i v roku 2020 [16]
výsledky za rok 2020
Slovak–Finnish Industry 4.0 Day [17]
Webinár s Business Finland s 10 rečníkmi z oboch krajín

URL adresa zdroja: https://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/sluzby-sario/inovacne-sluzbysario
Odkazy
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