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Ako sa môžem zapojiť do zaujímavých výziev a projektov?
Kde získam prístup k novým technológiám a materiálom?
Koho zaujíma moje know-how, návrhy a nápady?
Ako môžem udržať svoje kreatívne podnikanie v budúcnosti?
Kde sa môžem učiť od iných odborníkov?
Kde sa môžem stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi?

Sme presvedčení, že kultúrny a kreatívny priemysel (KKP)
v strednej Európe má vysoký potenciál v prepájaní s inými priemyselnými odvetviami. Vďaka inováciám a kreatívnemu prístupu
podporujú takéto spojenia hospodársky a sociálny rozvoj.
Projekt COCO4CCI prepája to najlepšie z oboch svetov – otvorené
a inovatívne prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kombinácii so skúsenosťami a technológiami pokrokových výrobných
odvetví (AVM - advanced manufacturing).
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spolupracujúci
experimentálni
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rozvíjajúci sa

4 jednoduché
kroky, ako sa
spojiť...

2
SMEROVANIE

FORMOVANIE

1

Učíme sa jeden o druhom
Fáza, v ktorej tím pozostávajúci zo zástupcov
KKP a AVM diskutuje o zámere spolupráce, definuje a priraďuje úlohy, stanovuje časový harmonogram a začína formovať osobné vzťahy.
Cieľové oblasti: SPÔSOB MYSLENIA / TRENDY /
TECHNOLÓGIE

Kladieme si navzájom výzvy
Fáza, v ktorej tím objasňuje ciele a stratégiu na ich dosiahnutie.
Cieľové oblasti: SPÔSOB MYSLENIA /
TECHNOLÓGIE

4
TVORENIE

Pracujeme ako jeden celok
Fáza, keď je v tíme vytvorený produktívny
vzťah a funkčná efektívna komunikácia
a vzájomné usmerňovanie sa.
Cieľové oblasti: VYTVORENIE NOVÉHO VÝROBKU,
SLUŽBY ALEBO PODNIKANIA

3
STANOVENIE
HODNÔT

Učíme sa spolupracovať
Fáza, v ktorej si tím definuje hodnoty, na
základe ktorých budú členovia komunikovať
a spolupracovať.
Cieľové oblasti: TRENDY / TECHNOLÓGIE

Tvoja lokálna
podpora

Michal Hladký
Riaditeľ CIKE
michal.hladky@cike.sk
+421 55 6964279

Žofia Teplická
Projektová manažérka
zofia.teplicka@cike.sk
+421 904 033 120

Natália Centková
Komunikačná špecialistka
natalia.centkova@cike.sk
+421

Creative Industry Košice (CIKE) je nezisková organizácia, ktorá pomáha zlepšovať podmienky v kultúrnom a kreatívnom priemysle na
Slovensku. Investujeme najmä do ľudí – vzdelávame ich, prepájame
ich so zaujímavými partnermi a otvárame im netradičné možnosti
uplatnenia na trhu. Vďaka zahraničným a lokálnym projektom vyvíjame nástroje na zefektívnenie práce v týchto sektoroch, podieľame
sa na výskume a testovaní biznis plánov. Snažíme sa vytvoriť miesto,
kde sa oplatí žiť vďaka kvalitnej kultúre, kreatívnemu prostrediu
a inováciám vo všetkých oblastiach života. Zapájame sa aj do tvorby
politík a udržateľného regionálneho rozvoja svojím poradenstvom
a konzultáciou strategických dokumentov pre mesto a región.
W: cike.sk
E: office@cike.sk

hemisféry

Spoj sa
s niekým, kto je
intuitívny
zameraný na umenie a kreativitu
občas duchom neprítomný
má rád fantáziu
užíva si „storytelling“
uprednostňuje fikciu

logický
zameraný na fakty
pragmatický
organizovaný a systematický
matematicky a vedecky zmýšľajúci
uprednostňuje realitu

Spoj sa
s niekým, kto je

zapoj obe

hemisféry

Si kreatívny
typ
intuitívny
zameraný na umenie a kreativitu
občas duchom neprítomný
má rád fantáziu
užíva si „storytelling“
uprednostňuje fikciu

logický
zameraný na fakty
pragmatický
organizovaný a systematický
matematicky a vedecky zmýšľajúci
uprednostňujúci realitu

Si analytický
typ

zapoj obe

Jana Bieliková
Projektová manažérka
bielikova@sbagency.sk
+421 2 20 363 373

Tvoja lokálna
podpora

Denisa Rášová
Členka projektového tímu
rasova@sbagency.sk
+421 2 20 363 172

Terézia Varenitsová
Komunikačná špecialistka
varenitsova@sbagency.sk
+421 2 20 363 172

V Slovak Business Agency sme presvedčení, že inovácie vytvárajú
konkurencieschopnosť, pridanú hodnotu podnikaniu a nové pracovné miesta. Nepodnikateľom, začínajúcim podnikateľom, ako aj
malým a stredným podnikom, ponúkame širokú škálu finančných
a nefinančných služieb pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Zastúpenie v regiónoch zabezpečujú Národné podnikateľské centrá, ktoré
pod jednou strechou poskytujú široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre podnikateľov i nepodnikateľov.

W: sbagency.sk
E: mp@sbagency.sk

4 jednoduché
kroky, ako sa
spojiť...

2
SMEROVANIE

FORMOVANIE

1

Učíme sa jeden o druhom
Fáza, v ktorej tím pozostávajúci zo zástupcov KKP a AVM
diskutuje o zámere spolupráce, definuje a priraďuje
úlohy, stanovuje časový harmonogram a začína formovať
osobné vzťahy.
Cieľové oblasti: SPÔSOB MYSLENIA / TRENDY / 		
TECHNOLÓGIE

Kladieme si navzájom výzvy
Fáza, v ktorej si tím objasňuje ciele
a stratégiu na ich dosiahnutie.
Cieľové oblasti: SPÔSOB MYSLENIA /
TECHNOLÓGIE

4
TVORENIE

Pracujeme ako jeden celok

3
STANOVENIE
HODNÔT

Učíme sa spolupracovať
Fáza, v ktorej si tím definuje hodnoty,
na základe ktorých budú členovia tímu
komunikovať a spolupracovať.
Cieľové oblasti: TRENDY / TECHNOLÓGIE

Fáza, keď je v tíme vytvorený produktívny
vzťah a funkčná efektívna komunikácia
a vzájomné usmerňovanie sa.
Cieľové oblasti: VYTVORENIE NOVÉHO VÝROBKU,
SLUŽBY ALEBO PODNIKANIA
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Akým
výzvam
čelíš?
Ako sa môžem zapojiť do zaujímavých výziev a projektov?
Kde získam prístup k novým technológiám a materiálom?
Koho zaujíma moje know-how, návrhy a nápady?
Ako môžem udržať svoje kreatívne podnikanie v budúcnosti?
Kde sa môžem učiť od iných odborníkov?
Kde sa môžem stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi?

Sme presvedčení, že kultúrny a kreatívny priemysel (KKP)
v strednej Európe má vysoký potenciál v prepájaní s inými priemyselnými odvetviami. Vďaka inováciám a kreatívnemu prístupu
podporujú takéto spojenia hospodársky a sociálny rozvoj.
Projekt COCO4CCI prepája to najlepšie z oboch svetov - otvorené
a inovatívne prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kombinácii so skúsenosťami a technológiami pokrokových výrobných
odvetví (AVM - advanced manufacturing).
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