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CONVENTA CROSSOVER 2022
Izštekajamo se 25. avgusta 2022
Organizatorji dogodka Conventa Crossover so pred leti zapisali, da je življenje prekratko za izgubljanje
časa na dolgočasnih in premalo interaktivnih dogodkih. V času koronakrize smo vsi spoznali, kako
pomembno je to izhodišče. Zato bo letošnji dogodek Conventa Crossover spet potekal izključno v živo
kot srečanje vseh, ki se želijo v neformalnem festivalskem vzdušju izobraževati, družiti, zabavati in
izmenjevati ideje na področju industrije srečanj. Dogodek bo potekal v okviru Conventa tedna 25. in 26
avgusta 2022 na posebnih lokacijah v centru Ljubljane. Vsebinsko izhodišče dogodka je Meetings
Industry Unplugged ali vse, kar ste vedno želeli vprašati o industriji srečanj (a si niste upali vprašati).
Crossover so si organizatorji zamislili kot varen prostor, kjer se bodo udeleženci odklopili (unplugged) od
vsakdanjih obveznosti in skrbi in se brez motenj pogovorili o prihodnosti industrije, odgovornosti do okolja,
inovativnosti in si pogledali najboljše dogodke regijskega tekmovanja Conventa Best Event Award.
Programski okvir sestavlja preplet treh ključnih tem; DIALOG, INOVACIJE in TRAJNOSTNOST.

1. DIALOG vodi do INOVACIJ
2. INOVACIJE so potrebne za TRAJNOSTNOST
3. TRAJNOSTNOST potrebuje DIALOG

www.crossover.si
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Preliminarni program si lahko pogledate na www.crossover.si/programme

Festival bodo sooblikovali strokovnjaki, ki so v zadnjih letih igrali pomembno vlogo pri vsebini dogodka. Časa bo
dovolj, da se z vsemi osebno spoznate, se z njimi družite ter jih seveda tudi kaj vprašate.
Organizatorji vabijo k sodelovanju predavatelje, ki bi se želeli vključiti v program dogodka. Vaše vloge pošljite na
naslov: gorazd.cad@toleranca.eu, najkasneje do 15.04.2022.

Idejni oče festivala Gorazd Čad je povedal: ”Conventa Crossover
prinaša kreativen in svež pristop, bogato interakcijo ter različne
programske formate, začinjene z drzno in inovativno mero izobraževanja,
mreženja, kulinarike, zabave in rock'n'rolla. Na ta način želimo spremeniti
pogled na organizacijo dogodkov v regiji, in izpeljati dogodek kot primer
dobre prakse.”

CONVENTA BEST EVENT AWARD 2022
Kot že narekuje tradicija, bo v času dogodka potekal izbor in podelitev nagrad Conventa Best Event
Award za najboljši dogodek Nove Evrope. Organizatorji pričakujejo prijave del najkasneje do 15. julija 2022.
Podrobnosti si lahko preberete na povezavi: https://www.crossover.si/best-event-award/

Dogodek bo potekal v okviru poletnega Conventa tedna, ki vključuje poslovno borzo Conventa, Conventa
Experience Zone in Conventa Academy.
Gorazd Čad je poudaril: ”Conventa teden je prażnik regijske industrije srečanj in po dveh letih koronske krize je
skrajni čas, da se spet srečamo v živo, družimo in se pogovorimo, kako organizirati dogodke, ki bodo uspešni tudi
v prihodnje in na katere bodo ponosne naslednje generacije.”
Festival organizirata agencija Toleranca marketing in poslovna borza Conventa v sodelovanju s Turizmom
Ljubljana, Slovensko turistično organizacijo in Kongresnim uradom Slovenije.

www.crossover.si

ŽIVLJENJE JE PREKRATKO ZA IZGUBLJANJE
ČASA NA DOLGOČASNIH DOGODKIH
Conventa Crossover bo ustvarjalno varno zatočišče, ki vas bo odklopilo od hrupa vsakdanjega
življenja. Letos se bomo zbrali 100% v živo, se zabavali, sodelovali, se pogovarjali in soustvarjali
prihodnosti industrije srečanj. Sedma izdaja konference bo zagotovila prostor za odprto razpravo o
trajnosti, inovacijah in prihodnosti dogodkov in trženja. Zagotovila bo tudi platformo za predstavitev
najboljših dogodkov v Evropi. Trdno verjamemo, da je življenje prekratko za preživljanje časa na
dolgočasnih dogodkih.
REGISTRACIJA za udeležence: www.crossover.si/registration/

Udeležbo na dogodku organizatorji priporočajo:
1. Organizatorjem vseh vrst dogodkov in doživetij
2. Trženjskim agencijam in samostojnim strokovnjakom trženja
3. Ponudnikom prireditvenih prostorov (konferenčni centri, hoteli, posebna prizorišča)
4. Prireditvenim destinacijam (DMO, turistični delavci)
5. Ponudnikom tehnične podpore za dogodke
6. Strokovnjakom za IT v industriji srečanj
7. Ponudnikom gostinskih storitev
8. Ponudnikom oglaševalskih in medijskih storitev
9. Oblikovalcem, fotografom, snemalcem ter
10. VSEM KREATIVCEM

Informacije za medije:
Natalija Bah Čad;
+386 40 822 444, 
natalija@toleranca.eu
Gorazd Čad,
+386 40 530 112,
gorazd.cad@toleranca.eu

Conventa Crossover MEDIA KIT
Conventa Crossover programme
Conventa Best Event Award
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