Benito Zollia, Prezident
Brovedani Group spa
BENITO ZOLLIA je prezidentom Skupiny Brovedani Group Spa e Brovedani
Spa. Narodil sa v roku 1936 v Gorícii , v roku 1956 získal diplom na
Profesionálnom ústave strojného inžinierstva v Gorícii. Od roku 1950 do
roku 1961 sa venoval športu na najvyššej úrovni: ľahká atletika, basketbal v
najvyššej divízii a v národnom tíme. V rokoch 1960 až 1962 pracoval v
spoločnosti MACTES v Miláne ako dizajnér-projektant mechanických
textilných zariadení a ako obchodný zástupca pôsobil v tej istej spoločnosti
do roku 1965. Od roku 1965 do roku 1968 pracoval ako obchodný riaditeľ
spoločnosti Off.E. Brugola z Lissone (MI). Od roku 1968 do roku 1972
vykonáva obchodnú činnosť ako podnikateľ a venuje sa distribúcii
technických artiklov veľkým zákazníkom a skupinám (napr. Zanussi,
Zoppas, Savio, Seleco atď.). V rovnakom období prispieva k vytvoreniu pracovnej skupiny pre distribúciu
finančných produktov spoločnosti Fideuram. V roku 1972 získa obchodné podiely individuálnej
spoločnosti jemnej mechaniky S. Brovedani z Pordenone a založí spoločnosť Brovedani Spa, kde sa
stane prezidentom. Od roku 1985 do roku 1992 je prezidentom Gorickej gymnastickej únie (založenej v
roku 1868). Od roku 1985 do roku 1991 je zakladajúcim členom a predsedom predstavenstva CERIT –
Regionálneho centra pre technologickú inováciu. V rokoch 1995 až 1998 je predsedom predstavenstva
spoločnosti Immobiliare Golf Club Castel d’Aviano (PN). Od roku 1995 do roku 2005 je členom rady
Confindustria (Generálna konfederácia talianskeho priemyslu) v regióne Friuli-Venezia Giulia. Od roku
2003 do roku 2010 je členom Odboru inovácií a výskumu rady Confindustria v regióne Friuli-Venezia
Giulia. V roku 2006 získa magisterský titul ad Honorem v oblasti strojárstva na Univerzite v Udine. Od
roku 2007 do roku 2014 je zakladajúcim členom a prezidentom spoločnosti Keymec – Centrum inovácií,
výskumu a vzdelávania mechanikov Priemyselnej oblasti Ponte Rosso v San Vito al Tagliamento (PN).
V rokoch 2010 až 2014 je členom Nadácie Vyššieho technického inštitútu nových technológií pre made
in Italy, so zameraním na mechanický a letecký priemysel so sídlom v Udine v Inštitúte Malignani. Od
roku 2011 je Keymec jedným zo zakladajúcich členov LEF Lean Experience Factory so sídlom v Centre
Keymec. Od roku 2012 je členom Vedeckého výboru Trieste Next 2012, Európskeho salónu inovácií a
vedeckého výskumu.

