
 

 podim.org 

Konkretni primeri sodelujočih startupov & scaleupov po industrijah  
 

Posel in produktivnost (56 startupov iz 20 držav): 

• Dynamitick iz Italije je vodilno italijansko podjetje, ki razvija sistem za dinamično 
prilagajanje cen vstopnic na osnovi algoritmov, prodaja vstopnic pa je z uporabo njihovega 
sistema narasla za 16 odstotkov. So v fazi rasti in so že prejeli več kot 300.000 evrov 
kapitala. 

• Blocknify iz Češke republike razvija rešitev za formalno podpisovanje dokumentov in 
upravljanje odobritvenih procesov na daljavo. So že prejeli semenski kapital in so v fazi 
pridobivanja prvih kupcev. 

 
Življenjske znanosti in agrikultura (10 startupov iz 7 držav): 

• Agremo iz Srbije je spletna platforma, za upravljavce dronov, ki s pomočjo umetne 
inteligence (AI) kmetovalcem daje podrobnejše vpoglede in analize nad stanjem poljščin in 
boljše pridelke. So že prejeli več kot 500.000 evrov investicij, ustvarjajo pa tudi prihodke na 
trgu. 

• IchoriLabs iz Slovenije je biotehnološko podjetje, ki se s svojo patentirano 
tehnologijo osredotoča na izboljšanje obstoječih neinvazivnih testov za zgodnje odkrivanje 
rakastih obolenj, nosečniške diagnostike in nalezljivih bolezni. So v semenski fazi. 

  
Življenjski slog in zabava (33 startupov iz 14 držav): 

• CodeBerry z Madžarske ponuja spletno platformo za učenje programiranja tudi brez 
predhodnega znanja. Uporabnikom omogoča učenje s hitrostjo, prilagojeno posamezniku in 
učenje na daljavo. Prejeli so že več kot 300.000 evrov investicij in na trgu ustvarjajo več kot 
10.000 evrov prihodkov mesečno. 

• Bergaffe iz Avstrije razvija milenijsko znamko visoko izolativnih oblačil, ki uporabljajo 
molekularno tehnologijo, ki odvaja vodne molekule iz tkanine v obliki pare. So v fazi rasti, so 
že prejeli investicijo in ustvarjajo več kot 10.000 evrov prihodkov na mesec. 

 

Materiali in proizvodnja (9 startupov iz 6 držav): 

• EcoPack iz Kazahstana razvija biorazgradljiv kompozitni material iz škroba, ki lahko 
postane nadomestek polietilena, je neškodljiv in celo užiten. In najboljše? Stal naj bi le 3 
evre na kilogram. Podjetje je že pridobilo nekaj kapitala in je član StartUpBootCamp 
Foodtech v Rimu in Global Ventures Alliance v ZDA. 

• Microbium iz Slovenije odgovarja na problematiko mikrobioloških kontaminacij z 
razvojem in prodajo hitrih testerjev, ki zgolj v nekaj minutah preštejejo bakterije v pitnih in 
tehnoloških vodah ter v različnih industrijskih vzorcih. Podjetje je prejelo več kot 200.000 
evrov investicije in ustvarja približno 10.000 evrov prihodkov na mesec. 
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Finančne storitve (13 startupov iz 10 držav): 

• Y7 iz Francije s svojim plačilnim sistemom POS terminalov naslednje generacije, ki 
nudijo varen, preprost, zmogljiv in cenovno dostopen in odprt sistem, ki strankam omogoča 
plačevanje tudi z Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, WeChat Pay … in je uporaben v 
trgovinah, restavracijah, lekarnah, ordinacijah ... Podjetje je že prejelo več kot 5 milijonov 
evrov investicij in ustvarja prihodke na trgu. 

• SplittyPay iz Italije s plačilnim sistemom, ki omogoča preprosto, hitro in varno delitev 
računa med več plačnikov ali tudi med več plačilnih sredstev posameznega kupca, s čimer so 
tudi ponudniki storitev bolj zanimivi za kupce. Storitev je za končnega uporabnika 
brezplačna. 

 

Mobilnost in prevoz (15 startupov iz 9 držav): 

• ARTI iz Avstrije z razvojem umetne inteligence za robote omogočajo, da roboti 
postanejo še bolj "pametni", se učijo iz izkušenj in si delijo znanje, kar poveča njihovo 
učinkovitost in uporabnost. Podjetje, ki je član Science Parka Graz, je že prejelo semenski 
kapital. 

• Dylyver z Madžarske z uporabo prebojnih mobilnih tehnologij razvija inovativne 
transportne in logistične platforme. Delitvena platforma za prevoze povezuje voznike in 
potnike, platforma za dostavo paketov pa povezuje pošiljatelje, kurirje in prejemnike. 
Platforma temelji na tehnologiji veriženja blokov in obogateni resničnosti. So že prejeli več 
kot 200.000 evrov kapitala in so člani Faster Capital. 

 

Energetika in komunalne storitve (11 startupov iz 8 držav): 

• Sharpsense iz Italije s sistemom, ki s pomočjo umetne inteligence nadzornim 
inženirjem izlušči ključne podatke, ki jih zaznavajo tipala brez dvoma, da kak kritičen 
podatek ostane prikrit. Sistem omogoča hitro in preprosto evalvacijo in obdelavo zapletenih 
podatkov. Podjetje je prejelo semenski kapital in ustvarja prihodke na trgu. 

• Nordril Development iz Avstrije s sistemom, ki pomaga najti skrite ukrepe, taktike in 
scenarije za varčevanje z energijo za velike potrošnike električne energije. Sistem ponuja 
stroškovno učinkovito rešitev z minimalnimi prilagoditvami. Podjetje je že prejelo semensko 
investicijo. 

 

Na tej povezavi so predstavitve teh podjetij iz letošnjega PODIM kataloga startupov & 
scaleupov, celoten PODIM katalog bo na voljo udeležencem konference. 
 

http://www.podim.org/doc/PODIM2019-CatalogueStartups-1.pdf
https://www.podim.org/sl-si/vstopnice
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