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‘’5G Ideation’’ tutvustab 5G tehnoloogia võimalusi iduettevõtetele
Saabuva Balti mere regiooni 5G ökosüsteemi foorumi ‘’5G Techritory’’ raames toimub
iduettevõtetele mõeldud sündmus ‘’5G Ideation’’ märguandena foorumi üldisele huvile
5G lahenduste ja koostöö suhtes iduettevõtete maailmaga. Nutilinnadest, nutikast
mobiilsusest ja nutikast tervishoiust huvitatud alustavad iduettevõtted ja üksikisikud on
kutsutud osalema töösessioonil, kus pakutakse võimalusi liituda 5G tehnoloogia
valdkonna tipptaseme juhtide võrgustikuga ja täiendatakse iduettevõtete loojate teadmisi
tuleviku murrangulise tehnoloogia kohta. 26. septembril Riias toimuval ühepäevasel 5G
intensiivkoolitusel osaleb iduettevõtteid ja tehnoloogiatööstuse entusiaste Balti riikidest
ja Põhjamaadest ning 20 iduettevõtet-külalist Lõuna-Koreast.
Kui Euroopa võistleb aktiivselt 5G tehnoloogia juurutamise ala esirinda jõudmise eest, on Balti
mere regioonil ideaalne asukoht digitaalvaldkonna liidriks saamiseks 5G võimaluste osas
Euroopas ning heita selles ülemaailmses konkurentsis väljakutse Silicon Valley’le ja Aasiale.
27.-28. septembril tutvustatakse Riias Lätis Balti mere regiooni 5G ökosüsteemi foorumil 5G
Techritory 5G kasutuselevõtmist maailmas, sealhulgas seda, kuidas muuta 5G visioonid
reaalseteks ärimudeliteks. Foorumil kõnelejate hulka kuuluvad 60+ tippspetsialistid, samuti
ettekandjad Qualcommist, Ciscost, Huaweist, Nokiast ja teistest turuliidritest maailmas, samuti
Euroopa Komisjoni esindajad ja Balti mere regiooni valitsuste liikmed.
Foorumil kõnelejad osalevad ka ‘’5G Ideation’’ töösessioonil, tutvustades 5G tehnoloogiat, selle
võimalusi iduettevõtetele ning sessiooni juhiks on Latvijas Mobilais Telefons (LMT) asepresident
Ingmārs Pūķis. Osalejad saavad kasuliku ettekujutuse tehnoloogia eelistest ning ülevaate
võimalustest ja väljakutsetest, mida 5G tehnoloogia pakub. Järgneval töösessioonil on ‘’5G
Ideationil’’ osalejatel kordumatu võimalus ühendada jõud ja tulla lagedale uute ideedega 5G
tehnoloogia kasutamise kohta nutikates linnades, mobiilsuses või tervishoius, neid abistavad ja
jagavad oma teadmisi selle valdkonna parimad eksperdid maailmas. Kõnelejad ühinevad
meeskondadeks ja tegelevad ideedega, lahendades probleeme ühiselt. Osalejatel on ka
võimalus vahetada eriteadmisi 20 iduettevõtte esindajatega Lõuna-Koreast, riigist, mis kuulub
telekommunikatsiooni alal maailma juhtivate hulka.
Ideesessioonide moderaator on Liis Narusk, kes on Elevate kaasasutaja ja tegevjuht ning
kogenud ideede genereerimise veteran, tuues lauale koosloomise ja katsetamise jõu. Lõpuks
tutvustavad meeskonnad oma äriideed ja parimad saavad passid TechChill 2019 konverentsile
ning ‘’5G Techritory’’ pääsmed kogu meeskonnale, mis annab neile võimaluse edasiseks
võrgustiku tekitamiseks koos väärtuslike sidemete loomisega selle turu juhtide ja valdkonna
ekspertidega maailmas.
“3G ja 4G kasutuselevõtmisega telekommunikatsiooni valdkonnas said kliendid võimaluse
kasutada kiiremat mobiilset internetti ning nautida kvaliteetsemaid telekommunikatsiooni
teenuseid. 5G võrgulahendusel on aga veelgi suurem mõju peaaegu igale valdkonnale,
võimaldades asjade interneti ehk nutistu (IoT) täielikku kasutamist, mis lubab ühendada mitu

nutiseadet ja seega palju muud. Võimalik, et võrgu arendamine on murranguline tehnoloogia,
mis muudab viisi, kuidas me oma seadmeid kasutame, töötame ja võrgus tegutseme,” ütleb
LMT asepresident Ingmārs Puķis.
Maailm liigub lähemale üha rohkem ühendatud ja arenenud maailmale. Viienda põlvkonna
juhtmevaba ehk 5G on uusim mobiiltehnoloogia iteratsioon, mis on välja töötatud juhtmevaba
võrgu kiiruse ja reageerimisvõime järsuks kiirendamiseks, see tehnoloogia mitte ainult muudab
ja heidab väljakutse telekommunikatsiooni maailmale, vaid see mõjutab paljusid valdkondi,
sealhulgas iduettevõtete ökosüsteeme kogu maailmas. 5G taristu muutub ühendatud maailma
mootoriks ning tugineb poliitikal, normidel ja standarditel, mida praegu veel ei eksisteeri. Sellise
tehnoloogilise sammuga ettepoole peavad iduettevõtete loojad suuremalt mõtlema ja julgema
sellest kasu saada.
‘’5G Ideation’’ organiseerijaks on TechChill koostöös LMT-ga ning neid toetavad ‘’5G
Techritory’’ ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
TechChill on hästi tuntud kui aasta kõige ambitsioonikam ja tunnustatum Balti riikide
iduettevõtte ökosüsteem ning see on parim võimalus kohtuda kõige lootustandvamate uute
loojate ja ideedega Balti riikidest. Paari viimase aasta jooksul on konverents kiiresti kasvanud –
mõnest sajast osalejast kahe tuhande rahvusvahelise külaliseni. Iga kord veebruaris muutub
Riia TechChill'i juhtimisel nädalaks ajaks ülemaailmseks innovatsiooni-, ettevõtlus- ja
võrgukeskuseks. Järgmine TechChill toimub 22.-23. veebruaril 2019 Riias. Lisateave:
www.techchill.co
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