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Naslov:

Stran/Termin:

Podeljena priznana najboljšim zasavskim inovacijam

Avtor:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Gesla:

MREŽA RUK

HTML LINK

SVET24.SI

FOTO : Toliko je

v

Opatiji izkašljal za

...

SVET24.SI

Kako se po srčnem infarktu počuti Oto Pestner ?
NECENZURIRANO

Prihajajo računi za predvolilna darila
REPORTER.SI

Milan Kučan je Franca Rodeta obtožil , da škodi ...
EKIPA24.SI

Legenda, počivaj

v

miru : Umrl nekdanji ljubljenec...

ODKRITO.SI

Televizijski prestop zaradi 'sanjskega moškega '
EKIPA24.SI

Noro ! Dvojnik košarkarskega zvezdnika prevaral ...

Danes

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

Ponedeljek

Torek

24 °

14 ° / 31 °

15 ° / 26 °

14 ° / 27 °

14 ° / 30 °

14 ° / 32 °

17 ° / 31 °

Radio Aktual

Radio Salomon

V iskanju mladih ki bi razbijali modne standarde
,

Poslušaj

v

živo

Radio Aktual Kum

Radio Veseljak
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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IZPOSTAVLJENO

Za letovanje v Savudriji še prosta mesta

Zasavska gospodarska

priznanj

zbornicaPrejemniki
Zasavska gospodarska zbornica je včeraj podelila priznanja najboljšim

zasavskim inovacijam za leto 2022. Letos je bilo nagrajenih 22 inovacij, 4 z

Kje bo največja skupnostna sončna

zlatim priznanjem 8 s srebrnim in 10 z bronastim. Podeljeno je bilo tudi

elektrarna v državi ?

posebno priznanje za inovacijski izziv
»Z

inovacijami presegamo meje «. Prejemniki zlatih priznanj , ki se bodo

potegovali za priznanja na državni ravni so: Steklarna Hrastnik in RC eNeM

za inovacijo Izdelava trajnostne steklene embalaže z uporabo zelenega
vodika in recikliranega stekla.
ETI Elektroelement in kompetenčni center Hidrie za inovacijo Industrializacija

procesa

FI rele , ETI

Elektroelement in RC eNeM za inovacijo Razvoj novega

mešalca in tehnologije za pripravo keramičnih mas za ekstrudiranje ter ETI

V radeškem ZD s srčnostjo do

zadovoljstva

Elektroelement in RC Nela za inovacijo

Termično magnetni sprožnik z izboljšanim časovnim odzivom. V ETI-ju so
tako znova dokazali , da so vodilni na razvojnem področju. Posebno priznanje

za inovacijski izziv

je šlo v roke

Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje , RUK

DDT Laboratorij Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture in sicer za

Humanizacijo tehnologijo: LoRa kot omrežje za Nubske gore
Značke : zasavska-gospodarska-zbornica inovacije-2022
,

Kum24

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

6

