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Tehnološki park Ljubljana d.o.o. skupaj z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje – MAO vabi 

na mednarodno konferenco in investicijski forum za kreativne in kulturne industrije. 

 

Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki in 

eksperti s področja kreativnih in kulturnih industrij (KKI) iz Slovenije in tujine. 

 

Konferenca bo: 

 osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih KKI v Sloveniji, 

 predstavila stanje in deležnike slovenskega KKI ekosistema, 

 predstavila odmevnejše kreativne projekte v Sloveniji, 

 pokazala primere dobrih praks prenosa KKI idej v podjetništvo in industrijo, 

 prikazala možnosti za interakcijo med zasebnimi in javnimi finančnimi instrumenti, 

 okrepila izmenjavo inovativnih praks in uspešnih KKI politik med Slovenijo in državami v 

regiji Mediterana, 

 predstavila perspektivne startup-e slovenskim in tujim investitorjem s področja KKI. 

 

Vrhunec konference predstavlja 1. investicijski forum za projekte kreativnih in kulturnih 

industrij, kjer se bodo pred domačimi in mednarodnimi investitorji predstavili posamezniki in 

podjetja, ki delujejo na področju KKI. 

 

 



 

  

 

Oba dogodka, konferenca in investicijski forum bosta potekala v angleškem jeziku.  

Udeležba na konferenci in forumu je brezplačna, vključno z organiziranimi kosili in večerjo. 

 

Program konference, prijavnica in več informacij o investicijskem forumu je na voljo na 

sledeči povezavi: Prijavnica in program mednarodne konference s področja KKI.  

 

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami. Prijave so odprte do 30. 9. 2017. 

 

Veselimo se vaše udeležbe! 

 

 

Ljubljana, 6. 9. 2017  

 

 

 

Iztok Lesjak, direktor 

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 

 

 

Matevž Čelik, direktor 

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 

Center za kreativnost (CzK) 
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