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Družba BTC danes

65 letna pot nenehne transformacije

Odprta družba - okolje, ki ustvarja in združuje ekosisteme 

City as a Lab / Predstavitev koncepta & Implementacija



BTC City danes predstavlja enega največjih poslovnih, nakupovalnih, 
rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.

BTC v številkah:

• 21 mio obiskovalcev letno
• 450 trgovin
• 70 restavracij 
• 8.500 parkirnih mest
• 12,5 mio vozil letno
• Več kot 4000 poslovnih partnerjev
• Skupaj več kot 475.000 m2

• BTC upravlja 1.000.000 m2 poslovnih 
površin

Ključni poslovni stebri 
poslovanja:

• BTC City
• BTC Logistika
• BTC Upravljanje 

nepremičnin
• BTC Misija: Zeleno
• BTC Inovacije in 

Digitalizacija poslovanja

Družba BTC danes
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Poslovno, nakupovalno,
rekreativno-zabaviščno 

in kulturno središče v Evropi
Odprta družba
“City as a LAB”Javna skladišča

2016 – Inovativno mesto

Od [1] javnih skladišč, do [2] enega največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-
zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi, pa do [3] novega repozicioniranja.

65 let nenehne transformacije

Transformacijski horizont družbe BTC

Digitalna transformacija



Odprta družba - okolje, ki 
ustvarja in združuje ekosisteme:

BTC City -
City as a LabStrategic partnerships, Government

BUSINESS Ecosystem
Startup incubator / New solutions for tomorrow
INNOVATION Ecosystem

Intergenerational integration
SOCIAL Ecosystem



BTC City kot testno mesto 
oz. “City as a Lab”

Ustvariti platformo za 
pozicioniranje BTCja, kot fizične 
lokacije, ki omogoča domačim in 
mednarodnim podjetjem 
testiranje novih poslovnih 
modelov in naprednih rešitev.

Smart Parking

Smart Energy

Smart Waste

BIG
DATA



BTC fizična 
infrastruktura:

475.000 m2

površina

8.500
parkirna mestaP
12 mio
vozila letno

11 km
ceste

1000
prodajna mesta

21 million
obiskovalci

600
prodajalne in storitve

Poslovno središče

Nakupovanje

Zabava in rekreacija

Parkirna mesta



9

BTC digitalna 
infrastruktura:



BTC City 
“City as a Lab” 
koncept

MobilityRetail

CROSS INDUSTRY SOLUTIONS

Research & 
development

POCs & pilot 
projects

Marketing 
Intelligence

SOCIETY

Technologies

• Blockchain
• AI
• Big Data
• Security
• IOT
• Machine Learning
• AR & VR

Ecosystem

• ABC Accelerator
• Talents
• Academia
• Government
• NGOs
• Partners
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Mobility Living Lab



Razvoj in raziskovanje novih 
oblik mobilnosti

NOVE CROSS-INDUSTRY REŠITVE

Koristi nove mobilnosti 
za uporabnike, družbo BTC, 

gospodarstvo in družbo

• Nižji stroški mobilnosti za vse deležnike

• Večja zasedenost vozil

• Zmanjšanje zastojev

• Manjše potrebe po parkirnih mestih in gradnji nove 
fizične infrastrukture

• Zmanjšanje emisij in porabe energentov

• Boljša uporabniška izkušnja

Lastništvo vozila

Car as a 
Product

Voznik
Souporaba prevoza

Mobility as a 
Service

(So)potnik



Prvi projekti:

Mobilna aplikacija Urbanic -
Daimler

Pilotski projekt vzpostavitve 
ekosistema, ki povezuje mobilnost, 

nakupovanje, zabavo in druge 
storitve s pomočjo mobilne aplikacije, 
s poudarkom na uporabniški izkušnji.

Razvoj avtonomnega vozila za 
prevoz na zahtevo

Vzpostavitev sistema flote “samovozečih” 
vozil in prevoza na zahtevo s shuttli (8-12 
ljudi) ter preizkušanje in razvoj novih oblik 

mobilnosti v BTC Cityju.

Sopotništvo in korporativna souporaba 
vozil Toyota 
(DRIVEME)

Projekt vpeljave najnovejših poslovnih modelov 
s področja delitvene ekonomije za sopotništvo 

in souporabo osebnih vozil Toyota in Lexus, ki je 
pilotsko vzpostavljen na območju BTC Cityja 

Ljubljana.



Retail Living Lab



• Optimizacija nakupovalne in prednakupovalne uporabniške 
izkušnje

• Povezovanje fizične in spletne uporabniške izkušnje

• Večja preglednost in dostopnost produktov in storitev

• Časovna optimizacija

• Vpeljava novih tehnologij (AR, AI) za optimizacijo in 
nadgradnjo uporabniške izkušnje potrošnikov

• Omogočanje novih ”revenue stream” poslovnih modelov za 
poslovne partnerje

• Boljša uporabniška izkušnja in možnost razvoja novih 
poslovnih modelov

• Data-driven decision making processes

Razvoj in raziskovanje novih 
oblik potrošnje

NOVE CROSS-INDUSTRY REŠITVE

Koristi hybridnega 
načina nakupovanja 
za uporabnike, družbo BTC, 

gospodarstvo in družbo

Nakupni proces -
Spremenjene 
nakupovalne 

navade in nakupne 
poti

Uporabniki/Potrošniki

Uporaba novih 
tehnologij in 

preplet fizičnega in 
digitalnega sveta v
hibriden ekosistem

BTC in 
poslovni 
partnerji



Prvi projekti:

BTC CITY – prvo BITCOIN MESTO 
na svetu

Pilotski projekt vzpostavitve prvega 
Bitcoin Mesta na svetu. Ekosistem, ki 

povezuje imetnike kripto valut, 
nakupovanje, zabavo in druge 

storitve znotraj fizičnega prostora 
BTC City Ljubljana.

3 crypto ATM, 100 + trgovcev in 
ponudnikov storitev, Block-chain 

podjetja in start-upi

VIDEO: https://bit.ly/2JlCAEu

ELIGMA – mobilna aplikacija ELIPAY

Vzpostavitev mobilne aplikacije, ki 
uporabniku omogoča plačevanje s 

kriptovalutami v fizičnem svetu. Več kot 
300 lokacij po vsej sloveniji. 

Prvo testno okolje je bilo BTC City 
Ljubljana.

Nove nakupovalne spletne 
platforme – BTC MARKET

Projekt vzpostavitve nove spletne 
platforme, ki združuje vse ponudnike z 

območja BTC City na enem mestu. 
Vpeljave najnovejših poslovnih modelov 

in naprednih tehnologij (AR), ki bodo 
poenostavile in modernizirale 

uporabniško izkušnjo na spletu. 

https://bit.ly/2JlCAEu
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