Tehnološki park Ljubljana, 21. marca 2019, organizira prvo slovensko
konferenco LOOK AROUND 360, posvečeno VR/AR tehnologijam prihodnosti ter hkrati odpira vrata novega laboratorija za vse navdušence
virtualne in obogatene resničnosti v Sloveniji.
Po ocenah svetovnih tehnoloških analitikov bo virtualna in obogatena resničnost
v bližnji prihodnosti predstavljala to, kar trenutno pomeni spletna stran podjetjem.
Rešitve s tega področja že sedaj dosegajo več milijard EUR letnega prometa, do leta
2020 pa naj bi po projekcijah panoga zrasla na več kot 120 milijard EUR.
VR/AR LABORATORIJ
Laboratorij bo predstavljal stičišče za slovenske VR/AR tehnologije in bo vključeval
vse ključne akterje, od fakultet, raziskovalnih organizacij, podjetij do posameznih
navdušencev, ki delujejo v smeri razvoja te tehnologije.
Podjetja in posamezniki bodo lahko v laboratoriju razvijali ideje in testirali produkte
s področja virtualne in obogatene resničnosti. Na voljo jim bo, poleg potrebne
infrastrukture in opreme, tudi mentorska pomoč priznanih strokovnjakov.
VR/AR KONFERENCA
Konferenca bo osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih
odprtega inoviranja ter uporabe VR/AR tehnologij v Sloveniji in v svetu. Prav tako bo
predstavila aktualno VR/AR sceno in povezala deležnike slovenskega ekosistema ter
pokazala primere dobrih praks odprtega inoviranja, digitalne transformacije in prenosa
VR/AR idej v podjetništvo in industrijo.
Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki
s področja virtualne in obogatene resničnosti v Sloveniji.

PROGRAM
9:00 – 9:15

Pozdravni govor in predstavitev konference
Matej Cerar – direktor Tehnološkega parka Ljubljana
Zoran Janković – župan Mestne občine Ljubljana
Janez Bešter – Fakulteta za Elektrotehniko – LTFE/LMMFE
Marko Hren – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

9:15 – 9:45

VR/AR tehnologije – trendi in izzivi
Jože Guna – LTFE/LMMFE

9:45 – 10:30

Odprte inovacije v 360 ekosistemu
Barbara Rovere – InnoRenew

10:30 – 10:45

Odmor s kavo

10:45 – 11:15

Uporaba VR/AR tehnologij v povezavi z digitalno transformacijo
Miha Pipan – LASIM

11:15 – 11:30

AR tehnologija: Ko ustvarjanje iluzije postane novo gonilo napredka
Matjaž Kljun in Klen Čopič Pucihar – HICUP Lab, Univerza na Primorskem

11:30 – 12:00

Svečana otvoritev VR/AR Lab&Hub – stavba C2

12:00 – 13:00

Kosilo in mreženje

13:00 – 14:30

Primeri dobrih praks uporabe VR/AR tehnologij v slovenskem prostoru
David Kvaternik – Vrooooooom Tovarna
Gea Verderber in Ivan Varko – Infomediji
Jernej Mirt – Viar
Marko Cafnik – Panoptikum (360-stopinjski video)
Matjaž Likeb – Pilon AEC in Kaja Joksič – Ensol
Matjaž Požlep – ArtRebel 9
Mladen Ljubišić – 505VR
Monika Klobčar – VR 360 stopinjska ilustracija

14:30 – 14:40

Odmor s kavo

14:40 – 16:00

Okrogla miza: Tomorrowland - Prihodnost in izzivi VR/AR/MR tehnologij
Andrej Somrak – NewRealityJernej Mirt – Viar
Jože Guna – LTFE/LMMFE
Marko Cafnik – XR skupnost Slovenije
Mladen Ljubišić – 505VR
Moderator – Aleš Pevc – Tehnološki park Ljubljana

16:00 – 18:00

VR business battle - Till the end of time

18:00 – 20:00

Večerni dogodek – Avla, 2. nadstropje stavbe B
TnT – Eksplozija tehnologije, rasti in energije

SPREMLJEVALNI PROGRAM

10:30 – 11:30
12:00 – 13:00

Avla, 2. nadstropje stavbe B
Predstavitev projekta OIS-AIR
Predstavitev pilotnih aktivnosti projekta SMART-SPACE

ORGANIZATORJI IN PARTNERJI:

DODATNE INFORMACIJE
Udeležba na konferenci in preizkus novih tehnologij
v laboratoriju sta brezplačna, vendar se je potrebno
predhodno prijaviti na http://bit.do/LOOK-AROUND-360.

KONTAKTNA OSEBA
Aleš Pevc
E: ales.pevc@tp-lj.si
T: 041 389 500

