
2  SVET 2016

EVIDENCA
22

30

56 34
INTERVJU

Marc Andreessen 
Njegov sklad tveganega kapitala je vlagal 
tudi v Airbnb, Box, Facebook, Jawbone, 
Pinterest, Skype in Twitter. In imel je novo 
uspešnico – podjetje za navidezno resničnost 
Oculus Rift, ki ga je Facebook kupil za 1,8 
milijarde evrov. 

INTERVJU

Peter Thiel
Peter Thiel je sodeloval pri uvajanju nekaterih 
pomembnih tehnologij: bil je soustanovitelj 
PayPala in eden začetnih vlagateljev v 
podjetja, kot sta Facebook in LinkedIn. Toda 
prepričan je, da tehnološki napredek že 
desetletja stagnira.
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FOKUS

Dejavnik X
Pogled brez primere v najstrože varovani Googlov 
laboratorij za inovacije razkriva vesoljska dvigala, 
teleportacijo, lebdečo rolko in avtomobile brez 
voznika.

Kaj bo Alphabet, 
ko odraste?
Googlovo holdinško podjetje bo za to, da bi resnično lahko 
spremenilo svet, potrebovalo nekaj, česar večina prejšnjih 
industrijskih laboratorijev ni imela: učinkovito strategijo 
komercializacije.
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Računalniška prenova 
avtomobilov
Izdelovalci avtomobilov in tehnološka podjetja kar tekmujejo, kdo bo v av-
tomobile vgradil varnejše in koristnejše vmesnike v slogu pametnih telefo-
nov. Lahko kateri od njih naredi še korak dlje in povsem na novo programi-
ra avtomobil?

Netflix: rdeča nevarnost
Ko je Hollywood že mislil, da je potuhtal Netflixovo skrivnost, je podjetje sce-
narij obrnilo na glavo. In potem še enkrat.

NOVE TEHNOLOGIJE

VELIKANI


