
Naj vas InnoEnergyjev program 
PRIMER ponese med start-up 
zmagovalce globalne energetike!

190+

75m€

100+

2.520+

Podprtih zagonskih podjetij v zgodnji fazi razvoja

Zbranih zunanjih investicij

Ustvarjenih podjetij

Prejetih prijav

InnoEnergy, vodilni ekosistem za energetske inovacije in največji pospeševalnik 

na tem področju v Evropi, vabi zainteresirane posameznike in ekipe k sodelovanju 

v pospeševalnem programu PRIMER, ki ga v Sloveniji izvaja ABC pospeševalnik.

Innonenergy ima strokovno znanje, povezave ter podatke, 
ki prikazujejo, da je temu tako:



O PROGRAMU
PRIMER sestavlja 40 ur teoretično-praktičnih delavnic z izkušenimi ABC-jevimi 

predavatelji in mentorji, program pa se zaključi z Demo dnevom (29. marca), 
kjer se vsaka sodelujoča ekipa s 4-minutnim pitchem predstavi potencialnim 

investitorjem. Predavanja oz. delavnice bodo potekale v popoldanskih urah med 

25. februarjem in 29. marcem 2019. 

Pametne stavbe 
in infrastrukture

Pametno omrežje

Delitev energije 
in trgovanje

Urbana 
avtomatizacija in 

mobilnost

Trajnostna mesta 
in življenje

Energetska 
učinkovitost

24. 1. 15. 2. 25. 2. 29. 3. 2019

Zaključek 
programa

Demo Dan

Prijave 
se odprejo

Zaključek
prijav

Začetek
predavanj

PRIMER je program, ki prispeva k razvoju idej v konkretnejše podjeme, primeren 

pa je tako za že vzpostavljene start-upovske ekipe kot za posameznike z dobro 

energetsko idejo.

Namen programa PRIMER je pripraviti energetske start-upe za vstop v InnoEnergyjev 

prestižni pospeševalnik Highway, v okviru katerega lahko izbrane ekipe poleg 

močne vsebinske podpore prejmejo tudi investicijo v višini 150.000 EUR.

PODROČJA
Držimo se horizontalne-

ga pristopa, ki upošteva 

celotno vrednost verige 

energije: Od programske 

in strojne opreme, pro-

duktov in storitev. 

NAUČILI SE BOSTE:
• Kako razviti zanesljivo marketinško & B2B strategijo 

• Katere pravne in finančne vidike, ter vidike intelektualne lastnine, velja 

upoštevati

• Kako pridobiti prve stranke

• Kako narediti predstavitev, ki bo pritegnila pozornost investitorjev

• Kako ustvariti dobro ekipo & sestaviti agilno metodologijo



Pridružite se programu PRIMER, ki vam bo na celotni razvojni poti aktivno 

pomagal do podjetniškega uspeha in preboja v globalni energetiki! Posebej 

vabljeni mladi energetiki, ki se ukvarjate z razvojnimi izzivi in inovacijami 

na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter jedrske 

tehnologije!

Program je za udeležence brezplačen. Prijave* in vprašanja pošljite do 
15. februarja 2019 Maji Jerala na: maja@abc-accelerator.com.

Več o programu si preberite TUKAJ

*Prijava naj vsebuje podatke o vaši ekipi in ideji oz. projektu, ki ga želite skozi 

program razviti ali izpopolniti. PRIMER 2018 UTRINKI


