
 
 

                                                                                      

Virtualno kooperacijsko srečanje 
 

Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju 
 

24.–25. avgust 2021 
Spoštovani, 
 
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor organizira v okviru 59. Mednarodnega kmetijsko-
živilskega sejma AGRA 2021 virtualno mednarodno kooperacijsko srečanje "Inovacije in digitalizacija v 
agroživilskem sektorju". Spletno stran smo objavili in vas vljudno vabimo, da izkoristite priložnost hitrih prijav 
in večje prepoznavnosti vašega podjetja.  
Cilj dogodka je spodbuditi poslovno sodelovanje s slovenskimi in s tujimi podjetji s ponudbo vnaprej 
dogovorjenih spletnih 25-minutnih sestankov. Poleg  virtualnih sestankov bodo med  razstavljavci in 
obiskovalci mogoči tudi sestanki na razstavišču. Osnova za sestanke je spletni katalog, v okviru katerega boste 
našli profile s kompetencami  posameznih udeležencev. Na letošnjem dogodku pričakujemo rekordno število 
udeležencev iz evropskih in globalnih trgov. Do današnjega dne smo pridobili soorganizatorje iz Francije, 
Italije, Avstrije, Velike Britanije, Irske, Poljske, Romunije, BIH in Čila, v naslednjih tednih pa pričakujemo še 
sodelovanje s strani drugih držav.  
Udeležba na srečanju je brezplačna, prav tako tudi pomoč pri prijavi in oblikovanju profila podjetja. 
 

TEMATSKI FOKUSI: 
• SADJE IN ZELENJAVA 
• INOVACIJE IN DIGITALIZACIJA 
• KMETIJSTVO PRIHODNOSTI 
• PODNEBNE SPREMEMBE IN VODNI VIRI 
• EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
• HRANA IZ NAŠE BLIŽINE 
• PREHRANSKA VARNOST 
• NAŠE OKOLJE 
• KREPITEV PODEŽELJA 
• BIOLOŠKA RAZNOLIKOST 
• GOZDI IN LES - NAŠE BOGATSTVO 
• TURIZEM V KMETIJSTVU 
 

DNEVNI RED: 24. avgust 2021: 
• 10.00–11.30: Tematska predavanja: Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju (v angleškem jeziku) 
• 12.00–17.00: Bilateralna poslovna srečanja 
 

DNEVNI RED: 25. avgust 2021: 
• 9.00–10.30: Tematska predavanja: Inovacije in digitalizacija v agroživilskem sektorju (v slovenskem jeziku) 
• 11.00–17.00: Bilateralna poslovna srečanja 
 

DNEVNI RED: 14. september 2021: 
• 11.00–17.00 Bilateralna poslovna srečanja 
 
ROKI: 
• 24. avgust 2021: spletna registracija (vstavite svoj profil sodelovanja) 
• 24. avgust 2021: izberite zanimive profile in rezervirajte svoj sestanek b2b 
• 24. in 25. avgust 2021: tematska predavanja in dogodek povezovanja 
Prijave: https://innovation-digitalisation-in-agro-food.b2match.io/    
Dodatne informacije: jolanda.damis@rra-podravje.si  

Vljudno vabljeni. 
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