Designban a jövő
- Designban rejlő lehetőségek a vállalkozás sikerre viteléhez -

A Budapest Design Héthez kapcsolódóan a Szombathely2030
program rendezvény keretében megismerhetik az érdeklődők a
design szerepét és jelentőségét a termékötlettől kezdve az
eladásig zajló folyamaton át, az egyéni
levédésének és forgalmazásának módjáig.
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10:00-16:00

Agora-Művelődési
és Sportház
Szombathely

Egyetemek bemutatják a designban rejlő lehetőségeket, a
képességfejlesztés fontosságát, valamint vas megyei cégek
gyakorlati példákkal szemléltetik a design szerepét a
termeléshez kapcsolódóan.
Mindez hogyan kapcsolódik az egészségiparhoz?
Látogasson el rendezvényünkre, hogy megismerje miként
járul hozzá a design egy vállalkozás sikeréhez!

- Kapcsolódó események -

Digitalizációs
mintaüzem

Vállalkozói
sarok

Nyersanyagtól a
végtermékig

am-LAB

EIT Manufacturing Hub
Hungary

FALCO Zrt.

- Modern digitalizációs
eszközökből interaktív
kiállítás és workshop
- 3D nyomtatás és 3D
szkennelés
- AR és VR szemüveg
- Önvezető targonca

- EIT Manufacturing hazai
képviselete
- EIT pályázati felhívások
bemutatása
- Hazai pályázati
lehetőségek bemutatása

- Termékstruktúra
bemutatása
- Fahulladék-recycling
folyamat bemutatása
- A natúr faforgácslap és a
lamináltlap bemutatása

REGISZTRÁCIÓ
- Program Köszöntő
10:00 - 10:20
Design szerepe, különös tekintettel az egészségiparra és digitalizációra

Szombathely2030 program bemutatása
10:20 - 10:35
Egészségipar, design a Szombathely2030 programban
(Dr. Nemény András, polgármester / Bokányi Adrienn, tanácsnok)

Designban a jövő
10:35 - 11:35

Termékötlettől az eladásig digitális eszközökkel
Hogyan tudom levédetni a designomat?
Start-up – trend vagy tartós valóság?
Kockázati tőke szerepe a vállalkozások növekedésében

Design a felsőoktatásban
11:50 - 12:35

Mesterséges intelligencia a terméktervezésben és fejlesztésben
Re-Design. Piackutatás másképpen
Dizájn és környezettudatosság
Termékek designjával kapcsolatos felhasználói tapasztalatok
szociális területen

Design szerepe az egészségipari termelésben
12:35 - 13:05

MAM - Design, biztosnág, siker
Design az üveggyártásban

REGISZTRÁCIÓ
-Szervezők-

- Kapcsolat Barta Balázs

-

balazs.barta@pbn.hu -

+36 94 505 003

A rendezvényen való részvétel, nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Azonban a szervezési teendők megkönnyítése érdekében
kérjük, hogy amennyiben lehetséges jelezze számunkra részvételi igényét!

