Open Innovations 2016 ปิ ดฉากประทับใจ สุดยอดวิทยากรร่วมแลกเปลีย
่ นไอเดียเด็ด
พร ้อมสร ้างประโยชน์ให ้สังคม
มอสโก--28 ต.ค.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
Skolkovo Technopark เป็ นเจ ้าภาพจัดงาน Open Innovations Forum ประจาปี ครัง้ ที่ 5 เมือ
่ วันที่ 2628 ตุลาคมทีผ
่ า่ นมา งานนีม
้ ค
ี วามสาคัญต่อการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของรัสเซีย
โดยมีผู ้เข ้าร่วมงานมากกว่า 13,500 คน จากกว่า 100 ประเทศ และได ้รับเกียรติจากวิทยากร 600
รายมาร่วมให ้ความรู ้ในการประชุมย่อยกว่า 100 รายการ
ทัง้ ยังได ้ให ้การต ้อนรับนักลงทุนและกองทุนร่วมลงทุนกว่า 300 ราย ผู ้แทนจากภาคนวัตกรรมราว 1,200
ราย ผู ้แทนองค์กรธุรกิจมากกว่า 2,000 ราย และสตาร์ทอัพ 3,000 รายเข ้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้ด ้วย
รับชมข่าวในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่
http://www.multivu.com/players/uk/7964951-open-innovations-forum-2016/
ตลอด 3 วันของการจัดงาน Skolkovo Technopark ได ้กลายเป็ นพืน
้ ทีส
่ าหรับการอภิปรายแบบเปิ ด
การประชุมร่วม ตลอดจนการค ้นหาคูค
่ ้าและนักลงทุน
ความสาเร็จของการประชุมในครัง้ นีเ้ ห็นได ้ชัดเจนจากจานวนการพบปะหารือและการบรรลุข ้อตกลง
โดยมีการเจรจาทางธุรกิจมากกว่า 700 ครัง้ และการลงนามข ้อตกลงการเป็ นหุ ้นส่วนกว่า 50
รายการเกิดขึน
้ ภายในงานนี้
ดมีตรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีของรัสเซีย กล่าวว่า “ งาน Open Innovations Forum ในปี นี้
จัดขึน
้ ทีอ
่ ท
ุ ยานเทคโนโลยีทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในยุโรปอย่าง Skolkovo Technopark
ั เจนของสตาร์ทอัพทีป
ซึง่ ถือเป็ นตัวอย่างทีช
่ ด
่ ระสบความสาเร็จ
โดยจะเปิ ดทางให ้มีการดาเนินโครงการน่าสนใจต่างๆ และสร ้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ
ผมมัน
่ ใจว่าผู ้เข ้าร่วมการประชุม Open Innovations Forum
จะรู ้สึกถึงบรรยากาศพิเศษของการมีสว่ นร่วมเพือ
่ เปิ ดรับความรู ้ใหม่ๆทีง่ านนี”้
อาร์คาดี ดวอร์โควิช รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โอเฟอร์ อาคูนส
ิ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอวกาศของอิสราเอล ดร.โก๊ะ โป๊ ะ กูน
รัฐมนตรีกระทรวงการค ้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ วิกตอร์ เวคเซลเบิรก
์ หัวหน ้ากองทุนสโคลโกโว
(Skolkovo Fund) และ โอเลก โบชารอฟ หัวหน ้ากรมวิทยาศาสตร์ นโยบายอุตสาหกรรม
และการประกอบกิจการแห่งมอสโก เข ้าร่วมการประชุมในครัง้ นีด
้ ้วย
ประเทศพันธมิตรของการประชุมประจาปี นค
ี้ อ
ื อิสราเอล
โดยอิสราเอลได ้ให ้ความสาคัญกับการพัฒนาในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากทีส
่ ด
ุ
จนก ้าวขึน
้ มาอยูใ่ นอันดับที่ 4 ของโลกในด ้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเรือ
่ งนีไ้ ด ้ถูกหยิบยกขึน
้ มาเป็ นหัวข ้อการอภิปรายในช่วง "Startup Nation": doing business
Israel's way - transfer of best practices" โดยยอสซี มาเทียส
กรรมการผู ้จัดการศูนย์วจ
ิ ัยและพัฒนาของ Google ในประเทศอิสราเอล และผู ้เขียนหนังสือ Trends,
Insights for Search, Google Suggest ได ้พูดคุยเกีย
่ วกับปั ญญาประดิษฐ์และเครือ
่ งจักรกลอัจฉริยะ
ขณะทีย
่ อสซี วาร์ด ี เจ ้าพ่อแห่งวงการไฮเทคของอิสราเอล
เป็ นผู ้ดาเนินการประชุมร่วมกับบรรดาผู ้นาธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลก
ื่ เสียงท่านอืน
สาหรับบุคคลผู ้มีชอ
่ ๆ ในแวดวงนวัตกรรมระดับโลกทีใ่ ห ้เกียรติมาเป็ นผู ้นากิจกรรมต่างๆ
ในงานนี้ ประกอบด ้วย พอล ไมส์เนอร์ (สหรัฐอเมริกา) รองประธาน Amazon
ซึง่ มาแบ่งปั นเคล็ดลับความความสาเร็จของบริษัท เดิรก
์ อัลบอร์น (สหรัฐอเมริกา) ซีอโี อของ
JumpStarter Inc และ Hyperloop Transportation ซึง่ นาเสนอมุมมองเกีย
่ วกับเมกะโปรเจกต์ บาส
แลนส์ดอร์ป (เนเธอร์แลนด์) ผู ้ร่วมก่อก่อตัง้ โครงการ Mars One
ทีอ
่ ภิปรายถึงความเป็ นไปได ้ในการย ้ายไปตัง้ ถิน
่ ฐานบนดาวอังคาร

Open Innovations Forum จัดขึน
้ ทีก
่ รุงมอสโกเป็ นประจาทุกปี มาตัง้ แต่ปี 2555 โดยมูลนิธส
ิ โคลโกโว
(Skolkovo Foundation) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย, รัฐบาลกรุงมอสโก, กองทุน
RUSNANO เพือ
่ โครงการพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและการศึกษา, รัสเซียน เวนเจอร์ คัมพานี (Russian
Venture Company), ธนาคารเวเนชอีโคโนมแบงก์ (Vnesheconombank)
และมูลนิธเิ พือ
่ การช่วยเหลือวิสาหกิจนวัตกรรมขนาดเล็ก
เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของการประชุม: https://forinnovations.ru/en/
่ : http://forinnovations2016.tassphoto.com/
แหล่งข ้อมูลอย่างเป็ นทางการสาหรับสือ
#CreatingFuture
(รูปภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161028/433684 )
ทีม
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