
Ob predstavitvi prototipov poslovne verige industrijskih oblikovalcev in 
pohištvene industrije bodo v sredo, 7. novembra 2012, v kongresni dvorani 
Urška na Gospodarskem razstavišču, v sodelovanju z British Councilom, potekali 
predstavitev poslovne verige in predavanji britanskih gostov, Luka Pearsona in 
Ellen O`Hara. Luke Pearson je soustanovitelj in direktor priznanega londonskega 
oblikovalskega studia PearsonLloyd in dolgoletni sodelavec londonske oblikovalske 
akademije Royal College of Art. Ellen O`Hara je vodja razvoja podjetij in 
raziskovalnih projektov v socialnem podjetju Cockpit Arts, kreativnem poslovnem 
inkubatorju za oblikovalce – ustvarjalce v Veliki Britaniji.

Vljudno vabljeni!

Vabimo vas na dogodek:

Povezujemo oblikovanje  
in industrijo, 
ki bo v sredo, 7. novembra 2012, ob 10. uri,  
v kongresni dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču  
v Ljubljani.

James Hampson
Direktor British Council  
Slovenija in Hrvaška

Lilijana Madjar
Direktorica RRA LUR

Letošnji dogodek »Povezujemo oblikovanje in industrijo« 
je nadaljevanje lanskoletnega, na katerem smo vzpostavili 
poslovno verigo, v kateri je nastalo 25 idejnih osnutkov in 11 
prototipov pohištvenih izdelkov. Na sejmu Ambient 2012 se bo 
na skupnem sejemskem prostoru v dvorani A2 predstavilo 11 
estetsko in funkcionalno dovršenih prototipov. Poslovna veriga 
poteka na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) v okviru evropskega partnerskega 
projekta Kreativna mesta (Creative Cities), ki je del programa 
Srednja Evropa in je delno financiran s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Projekt vodi Regionalni center 
kreativne ekonomije (RCKE), v njem pa aktivno sodelujejo: 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za 
oblikovanje (ALUO), Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), 
mladi oblikovalci in pohištvena podjetja. 

Dogodek je brezplačen. Prosimo  
vas, da svojo udeležbo potrdite  
do ponedeljka, 5. novembra  
2012, na elektronski naslov:  
petra.petan@ljubljana.si.  
Predavanji britanskih gostov bosta 
potekali v angleščini brez prevajanja.

Več informacij o dogodku: http://
www.rralur.si/aktualni-projekti/
kreativna-mesta/dogodki/. Več 
informacij o projektu: http://www.
creativecitiesproject.eu/en/index.
shtml

Projekt poteka v okviru programa
Srednja Evropa, katerega delno financira
Evropski sklad za regionalni razvoj.


