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PREDSTAVITEV AVSTRIJSKIH PODJETIJ


Sunkid GmbH je vodilni ponudnik atraktivnih rešitev za smučarske centre, pustolovske in
doživljajske parke, hotelske komplekse ter druge počitniške destinacije. Ponudba obsega
čarobne preproge in vlečnice za otroke, fun slopes, poletna sankališča, tubing, novost
xraycer ter številne atrakcije za družine.



Axess AG je mednarodni proizvajalec sistemov za upravljanje dostopa. Njihove rešitve se
uporabljajo na smučiščih, v termah in kopališčih, sejemskih in kongresnih centrih, muzejih,
stadionih, zabaviščnih parkih ter številnih drugih turističnih in športnih objektih.



feratel media technologies AG ponuja inovativne, celostne rešitve za turistične destinacije,
smučišča, terme in hotele: programske rešitve za spodbujanje prodaje, marketing in
komunikacijo z gosti, chatbots, napredne panoramske kamere in številne pametne
tehnologije.



PANOMAX GmbH ponuja 360°panoramske spletne kamere s številnimi interaktivnimi
rešitvami, ki povečajo uporabniško izkušnjo. Uporabniki lahko zabeležijo svoje hotspote,
označijo pohodniške ali smučarske ture itd.



Sports Consulting KG deluje na področju načrtovanja in gradnje turističnih ter športnih
objektov, med drugim tudi indoor smučišč. V Avstriji upravlja smučarske šole, športne
trgovine, izposojevalnice opreme in počitniška stanovanja.



motasdesign je marketinška in svetovalna agencija, ki razvija in oblikuje rešitve za
informiranje obiskovalcev urbanih prostorov, razstav, turističnih znamenitosti, pohodniških
in kolesarskih poti, smučišč itd. Pri tem oblikuje digitalne vsebine, ki združujejo učinkovit
storytelling z najsodobnejšimi tehnologijami, VR & AR.



Invenium Data Insights je partner skupine A1 Telekom Austria Group, ki z inovativnimi
tehnologijami kot so Mobility Insights, Data Analytics Solutions idr. analizira mobilnost ljudi
ter z zbranimi podatki pomaga oblikovati ustrezne načrte za razvoj mest, načrtovanje
prometa in turističnih destinacij.



Jolioo Technologies GmbH ponuja celostne rešitve na področju trženja/CRM za večji doseg,
pridobivanje strank in boljše prodajne rezultate. Prav tako nudi inovativne rešitve za
upravljanje obiskovalcev na dogodkih in spletno prodajo.



Jetfloat International je vodilni proizvajalec modularnih plavajočih elementov, ki se
uporabljajo v kopališčih, marinah in pri oblikovanju obale, pri vodnih športih, športnih
dogodkih in prireditvah na vodi, pa tudi v industriji.
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