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POVEZOVANJE DVEH SVETOV
Kulturne in kreativne industrije (KKI) imajo velik potencial za
povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji ter za krepitev

gospodarskega in družbenega razvoja s spodbujanjem inovacij, ki
izhajajo iz kreativnosti.

Mreža transnacionalnega povezovalnega trkalnika projekta COCO4CCI povezuje 
najboljše iz dveh svetov – odprto miselnost in inovativne pristope KKI ter iz-
kušnje in tehnološko moč naprednih industrij (ang. Advanced Manufacturing/

AVM).

 �  Kako se vključim v zahtevne projekte? 
 �  Kje lahko dostopam do novih tehnolo-

gij in materialov? 
 �  Koga zanima moje strokovno znanje, 

načrti in ideje? 
 �  Kako lahko v prihodnje razvijam svojo 

dejavnost?
 �  Kje lahko nadgradim svoje znanje in 

stopim v stik s strokovnjaki?
 �  Kje se povežem z odprto mislečimi 

ljudmi?

 �  Kako dosežemo konkurenčnost na 
svetovni ravni?

 �  Kateri pristopi so primerni za 
soočanje z izzivi digitalizacije?

 �  Kako lahko razvijemo koncepte za 
soočanje s izzivi v prihodnosti?

 �  Kako lahko optimiziramo in inovi-
ramo proizvodne procese?

 �  Kdo je vir inovativnih idej?
 �  Kje se naučimo odprte miselnosti 

in razmišljanja izven okvirjev?

KKI AVM

Imate izziv?  



Kaj vam ponujamo? 
Projekt COCO4CCI ponuja različne storitve za povezovanje
kulturnih in kreativnih industrij z naprednimi industrijami. 

Vitka je kolekcija svetil, ki jo je kot osebni projekt za razsta-
vo oblikoval Janez Mesarič. Pozneje je razstavne prototipe 
predstavil podjetju Intra Lighting, ki se je odločilo, da bo 
kolekcijo svetil vključilo v svojo proizvodno linijo.

Glavni izziv sta bili prilagoditev prototipov proizvodnemu 
procesu in strojem podjetja Intra Lighting ter uvedba novih 
tehničnih rešitev (na primer naprednega zatemnitvenega sti-
kala na dotik, ki so ga prvotno razvili v studiu Mashoni), ki 
bi jih lahko v prihodnosti uporabili tudi za druge izdelke v 
proizvodni liniji podjetja Intra Lighting. 

S tesnim sodelovanjem oblikovalske ekipe studia Mashoni in 
razvojne ekipe podjetja Intra Lighting je bila kolekcija Vit-
ka uspešno prilagojena in jo podjetje zdaj izdeluje v serijski 
proizvodnji.

V manj kot enem letu od uradnega lansiranja 
je kolekcija Vitka prejela nekaj najbolj pres-
tižnih mednarodnih nagrad za oblikovanje in 
inovacije, kot sta Good Design Award 2019 
Tokyo in Good Design Award 2019, ki jo podel-
juje muzej Chicago Athenaeum.

Ti priznanji prispevata k boljšemu pozicioni-
ranju izdelkov na trgu ter krepita odnos med 
oblikovalci in njihovimi strankami.
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Oblikovanje izdelkov za proizvajalca oblikovalskih svetil
Od prototipa do serijskega izdelka
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Mashoni, www.mashoni.com



#COCO4CCI

Projekt COCO4CCI  se izvaja v okviru 
transnacionalnega programa Interreg 
Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

AVSTRIJA
 �  Business Upper Austria - OÖ Wirt-

schaftsagentur GmbH
 �   CREATIVE REGION Linz & Upper 

Austria
 
POLJSKA
 �   Academy of Art in Szczecin
 �   Northern Chamber of Commerce

 
SLOVAŠKA
 �  Creative Industry Košice, n.o.
 �  Slovak Business Agency

 
SLOVENIJA
 �  Regionalna razvojna agencija  

Ljubljanske urbane regije 
 �  Gospodarska zbornica Slovenije

NEMČIJA
 �  Stuttgart Media University 
 �  bwcon GmbH

ITALIJA
 �  Confindustria Veneto SIAV S.p.A.
 �  CA‘ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE

KDO SMO
Partnerji iz šestih držav srednje Evro-
pe združujemo znanje za izboljšanje 
sodelovanja kulturnih in kreativnih in-
dustrij z naprednimi industrijami.

Proračun projekta v EUR: 2.377.445 
Sredstva ESRR v EUR: 1.952.121
Trajanje projekta: 04.2019 – 03.2022

KONTAKT

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)  
Dimičeva 13
SI-1504 Ljubljana
projects@gzs.si

Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE)
Tehnološki park 19 
SI - 1000 Ljubljana
info@rcke.si
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Poiščite svoje
priložnosti tam,
kjer imajo drugi
pomanjkljivosti. 


