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IZMENJAVA 

ZNANJA 



Najaktualnejše 
vsebine z 
različnih 
področij  

Predavanja v 
živo ali 

on-demand   

Interaktivne 
delavnice  

Demo 
predstavitve   

Raznovrstni 
načini 

sodelovanja  

Povezovanje z 
udeleženci in 
predavatelji 

Interaktivni 
Q&As 

s predavatelji 



KAJ PA DRUŽENJE 
IN MREŽENJE? 
Ne skrbite, interaktivna platforma jesenskega NT Remote vam bo na pameten način omogočila tudi to! 
Druženje in povezovanje na podlagi skupnih zanimanj, strokovne debate in reševanje dilem s 
strokovnjaki v video chatih in klepetalnicah, poslovni sestanki in sklepanje poslov 
na osnovi matchmakinga …  

NT Remote bo zabrisal meje med dejanskim in virtualnim 
ter predstavil povsem novo pametno virtualno izkušnjo. 

VAS ZANIMA VEČ?
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Platforma dogodka NT Remote vam bo 
omogočila pridobitev novega znanja, vpogled 
v zadnje trende ter razvoj nujnih veščin za 
lažje in bolj učinkovito soočanje z 
vsakodnevnimi poslovnimi izzivi – kjerkoli že 
boste in kadarkoli boste to želeli.  

Na podlagi vaših interesov in področij 
delovanja vam bomo predlagali vsebine, 
ki bi vas utegnile najbolj zanimati, ter vam 
priporočili prav tiste ljudi, s katerimi se 
preprosto morate spoznati in poklepetati. 
Vaš bodoči poslovni partner, sodelavec 
ali kolega je morda le klik stran!

POVSEM NOVA INTERAKTIVNA 
VIRTUALNA IZKUŠNJA
Doživite interaktivno izkušnjo na pametni 
virtualni platformi  

 Izkusite popolnoma 
 NOV FORMAT VIRTUALNEGA DOGODKA NT Remote
 
 Uporabite ŠTEVILNE MOŽNOSTI INTERAKCIJE 
 med udeleženci in predavatelji 
 
 KATEGORIZIRAJTE IN POZICIONIRAJTE udeležence in  
 podjetja na podlagi svojih interesov  
 
 USTVARITE SI SVOJ URNIK predavanj in 
 sestankov po lastnih željah 
 
 UČINKOVITO UPORABITE PLATFORMO 
 pred in med dogodkom  
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Nadgradite svoje znanje in ga prenesite v 
prakso, delite svoje izkušnje, poiščite nov 
navdih ter pridobite kompetence, 
ki jih potrebujete za svoj profesionalni 
in osebni razvoj.

VRHUNSKA STROKOVNA VSEBINA 
Izpopolnite svoje znanje in izboljšajte svoje veščine  

 
 ODKRIJTE poglobljene vpoglede v aktualne trende   
 in smernice za prihodnost
 
 SPOZNAJTE novosti na področju tehnologije 
 in poslovanja v novi realnosti 
 
 USVOJITE praktično znanje in si poglejte 
 najnovejše primere iz prakse  
 
 PRIDRUŽITE SE le najboljšim 
 strokovnjakom z različnih področij 
 
 POVEŽITE SE s celotno slovensko IT skupnostjo in 
 poslovno javnostjo na enem mestu  
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Udeleženci NT Remote boste tokrat 
nastopali v vlogi aktivnih uporabnikov 
platforme, saj boste prek različnih načinov 
sodelovanja soustvarjali vsebino skupaj z 
najboljšimi strokovnjaki. NT Remote povezuje 
celotno slovensko IT skupnost in poslovni svet 
– združimo znanje in izkušnje ter skupaj 
ustvarimo novo realnost!

INTERAKTIVNA IZMENJAVA ZNANJA 
Aktivno se vključite v dogajanje na NT Remote   

 
 Predavanja in okrogle mize, pogovori v živo 
 in on-demand

 Interaktivne delavnice

 Demo predstavitve
 
 Interaktivni Q&As s top predavatelji 

 Strokovne debate in reševanje individualnih izzivov
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ROAD TO NT REMOTE 
17. – 23. 11. 2020

NT REMOTE  
24. in 25. 11. 2020

Vključite se v platformo že teden dni pred 
dogodkom, raziščite njene možnosti ter 
preverite, kdo vse je na voljo za klepet. 

Poglejte si BOGATO BAZO ZNANJA, ki vam jo za 
izpopolnitev vašega znanja priporočajo naši top 
predavatelji in ključna podjetja 
z vašega področja. 

 Naučite se nekaj novega ter poskrbite   
 za RAZVOJ NOVIH KOMPETENC
 
 Udeležite se ZANIMIVEGA TEČAJA 
 in si oglejte USPEŠNE PRIMERE IZ     
 PRAKSE 

 Poslušajte NAJLJUBŠE PODCASTE     
 vaših priljubljenih predavateljev

 Raziskujte in se poglobite v 
 ORODJA IN REŠITVE
 
 POVEŽITE SE s strokovnjaki in 
 somišljeniki 

LIVE STREAM z moderatorji 
 
 POSLOVNA VIZIJA 
 najnovejši izzivi in rešitve v poslovanju 

 PRAKTIČNE REŠITVE
 praktični prenos uporabnega 
 znanja v prakso  

LIVE in ON-DEMAND 
tehnološka predavanja 

OPEN-HACK IZZIVI
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Kombinacija edinstvenih in kreativnih metod 
povezovanja in komuniciranja na NT Remote 
vam omogoča, da se aktivno vključite v 
vsebinske sklope, se prek video klica 
povežete z novim poslovnim partnerjem, v 
zasebni ali skupinski klepetalnici s 
tehnološkimi navdušenci razrešite zahteven 
izziv ali zgolj sproščeno poklepetate 
– prav tako, kot bi to storili ob dobri 
kavici v Portorožu. 
S to razliko, da boste po virtualnih valovih 
lahko pluli kar teden dni ter da vam bomo na 
podlagi vaših zanimanj predlagali točno tiste 
vsebine in posameznike, ki jih preprosto ne 
smete zgrešiti. 

UČINKOVITO POVEZOVANJE, MREŽENJE 
IN SKLEPANJE POSLOV
Spoznajte prave ljudi s pomočjo pametne platforme
   
 POVEŽITE SE s posamezniki in podjetji na podlagi 
 skupnih zanimanj 

 SREČAJTE SE na poslovnih sestankih na osnovi 
 pametnega matchmakinga

 POSVETUJTE SE s predavatelji in ostalimi 
 udeleženci dogodka 
 
 DRUŽITE SE v javnih in zasebnih virtualnih 
 video klepetalnicah 

 SPOZNAJTE SE in ustvarite nove povezave 

 SKLENITE POSLE za uspešno prihodnje poslovanje 
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Povezovanje in ustvarjanje novih poslovnih 
kontaktov je v trenutnem obdobju izjemnega 
pomena, saj le na tak način lahko 
spodbudimo razvoj znanja in napredek 
celotne družbe. 
Interaktivna platforma, na kateri se bo 
dogodek odvijal in vam bo na voljo že teden 
dni prej, vam omogoča številne možnosti 
interakcije tako z udeleženci dogodka kot tudi 
s strokovnimi predavatelji 
in uspešnimi podjetji. 
Predstavite se najširši slovenski IT in poslovni 
publiki ter si prek svojega personaliziranega 
virtualnega stičišča zagotovite, da vas ne bo 
spregledal prav nihče! 

UČINKOVITO POVEZOVANJE, MREŽENJE 
IN SKLEPANJE POSLOV
Povečajte svoj uspeh s pomočjo edinstvene 
interaktivne izkušnje
   
 PREDSTAVITE SE najširši slovenski IT in 
 poslovni publiki 
 
 POVEŽITE SE z udeleženci na osnovi kategorizacije 

 KOMUNICIRAJTE s ciljno publiko pred in med 
 dogodkom 
 
 USTVARJAJTE nove poslovne povezave in PRIDOBITE  
 številne nove potencialne kupce 

 PRIBLIŽAJTE SE vsakemu posamezniku skozi številne  
 možnosti predstavitve

 ZAGOTOVITE SI opaznost s 
 prilagodljivim brandingom 

 IZMERITE rezultate in POVEČAJTE donosnost 
 vašega posla
 

  



Vas zanima več o 
NT Remote? 

Poiščite nas v virtualnem svetu in 
z veseljem bomo poklepetali 
z vami!

 

 

www.ntk.si
info@ntk.si
059931164

https://www.linkedin.com/company/nt-konferenca/
https://twitter.com/ntkonferenca
https://www.youtube.com/channel/UCrtXaMgR6pNAPL2f1YxjaDA
https://www.facebook.com/NTkonferenca
https://www.instagram.com/nt_konferenca/
https://www.mpg.si/



