
A rendezvény helyszíne: Ericsson Magyarország K+F Központ, 1117 Budapest, 

Irinyi József u. 4-20. 

Svédország Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, 

valamint vezető svéd vállalatok képviselői által először kerül 

megrendezésre a 

Látogass el a rendezvényre és lehetőséged lesz: 

 Találkozni vezető svéd vállalatok magyarországi képviselőivel 

 Tájékozódni és tanulni svéd innovációkról 

 Megtekinteni a „Svéd Innovációk Magyarországon” fotókiállítást 

 Játszani kvízjátékunkon különböző nyereményekért 

Úgy Svédországban, mint Magyarországon most készül az új nemzeti innovációs 

stratégia, amely kulcsfontosságú a gazdasági növekedés motorjaiként számon tartott 

versenyképes termékek, technológiák és szervezetek fejlesztéséhez, és lehetővé teszi az 

oktatás és a kutatás-fejlesztés összehangolását. A Svéd-Magyar Innovációs Diáknap 

célja, hogy bemutassa Svédországot és vezető svéd cégek innovációs megoldásait, olyan 

hallgatóknak, akik érdeklődnek a legújabb fejlesztések iránt. 



08.30 - Regisztráció 

09.00 - Megnyitó: Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete 

Mészáros György, elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal 

Fuszek Csilla, igazgató, Európai Tehetség Központ – Budapest 

09.30 -  Dealing with technical information – experiences and case studies 

Niklas Malmros, Global Operation Manager, Sigma Kudos Group 

10.15 - Ericsson – 136 év innováció (és folytatódik…) 

Göncz Tamás, folyamatfejlesztési és innovációs vezető, Ericsson 

Magyarország Kft. 

11:00 - Szünet 

11.15 - Válasz a vevői igényekre: kreatív megoldások a gyakorlatban 

Soltész László, termékfejlesztési vezető, Electrolux, Háztartási Kisgép Szektor 

12.00 - E-mobilitás és a fenntarthatóbb adatközpontok  

Farkas Tibor, kereskedelmi vezető és Suhajda Gábor, ügyfélkapcsolati 

menedzser, ABB Kft. 

12.45 - Konklúzió, összefoglalás, kvízjáték nyereményeinek kiosztása 

A konferencia hivatalos nyelve magyar, a külföldi előadó előadása angol nyelven 

hangzik el.  



Név 

Intézmény 

Kar / Szak 

E-mail 

Telefonszám 

Dátum 

Aláírás 

Időpont: 2012. október 5., péntek, 8.30 – 13.15 

Helyszín: Ericsson Magyarország K+F Központ, 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. 

 

A jelentkezés határideje: 2012. szeptember 24. 

 

A konferencián a részvétel ingyenes.  

A konferencián a résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezéseket a beérkezésük 

sorrendjében regisztráljuk. 

 

Jelentkezéséhez kérjük küldje el az lenti adatokat Böddi Márta részére 

E-mail: innovationdays@swedishtrade.se 

Tel.: 06 1 666 3580 

Fax: 06 1 666 3579 

 

Amennyiben mégsem tudsz megjelenni a konferencián, regisztrált helyedet 

átadhatod egy diáktársadnak. A változást, kérjük, jelezd felénk! 


