
KNAUF INSULATION
EXPERIENCE CENTER
Ko poslovno srečanje postane doživetje

Knauf insulation 

Experience center 

je odlična lokacija 

za raznovrstne 

dogodke kot so 

konference, seminarji, 

sestanki, srečanja, 

izobraževanja, 

tiskovne konference, 

predstavitve, team 

buildingi, ali pa 

dogodke popolnoma 

po vaši meri. KIEXC 

je prostor raznoterih 

doživetij in izkušenj.



IZOBRAŽEVALNO-DEMONSTRACIJSKA IZKUŠNJA

BUSINESS 
HALL  

SMART  
HALL  

SMART-
BUSINESS  

HALL 

DEMO 
SHOW 
ROOM

maks 30 
oseb  

v pravokotni 
postavitvi

maks 80 
oseb  

v kino  
postavitvi

maks 100 
oseb  

v kino  
postavitvi

Prostor za praktična 
izobraževanja in 

demonstracije ter 
izvrstna lokacija za 

catering, team building  
in ostale aktivnosti.



Da bo vaš dogodek v celoti uspel, vam z izbranimi ponudniki 
gostinskih storitev pripravimo tudi nepozabno kulinarično doživetje.
Organiziramo lahko tudi namestitev vaših gostov v različnih 
hotelih: Slon, Nox, Austrian trend, Intercontinetal, Radison Blu Plaza, 
Brdo, Eco ...  Poskrbimo tudi za transport gostov na želene lokacije.

KULINARIČNA IZKUŠNJA

V dvoranah je na voljo najsodobnejša digitalna oprema, ki 
vključuje tudi pametne table za predvajanje kakršnih koli vsebin 
ali pa pisanje. V celotnem centru jih je na voljo devet. Kot dodatno 
zanimivost ali popestritev lahko za vaše goste pripravimo tudi 
virtualno izkušnjo s področja trajnostne gradnje.

DIGITALNA IZKUŠNJA



Ponudimo vam lahko  različna doživetja, ki jih želimo predvsem prilagoditi vašim 
željam in potrebam. Sodelujemo z agencijami, ki imajo na tem področju večletne 
izkušnje,  in skupaj z vami oblikujemo pravo in edinstveno doživetje, kot je:

 Demonstracija izolacij  na naših eksponatih v Demo show roomu.
 Kulinarični team building v Demo show roomu.
 Team building po vaši meri v KIEXC ali na kateri drugi lokaciji.
 Escape room v Demo show roomu.
 Iskanje zaklada v starem delu Škofje Loke.
 Smučanje na različnih lokacijah po Sloveniji, ki lahko vključuje tudi učenje 

smučanja in večerna doživetja (krpljanje, wejkanje, sprehod z baklami ...).
 Incentive programi: soteskanje, rafting s piknikom, jahanje na konju, vožnja z 

balonom, padalstvo, zipline, glamping ...
 Ogled znamenitosti Slovenije z vodiči (Ljubljana, Bled, Bohinj, Postojna, Portorož, 

Piran, Triglavski narodni park ...).

OUT OF BOX DOŽIVETJA



NAJ BO VAŠ DOGODEK  
V KNAUF INSULATION EXPERIENCE CENTRU 
NEPOZABNA IZKUŠNJA!

Ljubljana
Letališče

KIEXC

 Atraktivna lokacija – nov in sodobno opremljen center, v katerem se boste 
počutili sproščeno in ustvarjalno.

 Bližina letališča – letališče Jožeta Pučnika ima dobre letalske povezave in je od 
KIEXC oddaljeno samo 18 km.

 Bližina prestolnice – Ljubljana je od KIEXC oddaljena le 20 km.
 Dobre cestne povezave.
 Ugodne cene storitev.
 Možnost paketne izvedbe dogodkov po vaši meri.

KNAUF INSULATION EXPERIENCE CENTER  •  Trata 32, Škofja Loka 4220, Slovenija
T: +386 (0)4 5114 000, +386 (0)4 5114 251  •  MAIL: kiexperience.slovenia@knaufinsulation.com

          KI Experience Center Slovenia

www.kiexperience.org

NAŠE PREDNOSTI


