
 

   

 

      

      

WORLD FUTURE VERSE KONFERENCA 2022                                                                



 

WORLD FUTURE VERSE - KONFERENCA 2022                                                                

Si želite pogledati v prihodnost? Storite to na največji 

mednarodni metaverse in NFT konferenci v regiji! 

 
Si želite pogledati v prihodnost? To boste lahko skoraj dobesedno storili na 
mednarodni Word Future Verse konferenci, ki jo v Festivalni dvorani na Bledu, od 
29. 9. do 1. 10. 2022, organizira Tehnološki park Ljubljana z ostalimi partnerji. 
Konferenca bo obravnavala najbolj vroče teme ta hip: metaverse, NFT internet 3.0 
in ter blockchain tehnologije, ki hkrati pomenijo tudi vstopnico v uspešno 
poslovanje v prihodnosti, razumevanje marketinga in novih poslovnih priložnosti.  

Podobno kot se je zgodilo že pri kriptovalutah in blockchain tehnologijah, je Slovenija ena 
od vodilnih držav na svetu tudi na hitro vzpenjajočem se področju NFT in metaversa. Naj 
spomnimo, da smo bili prva država na svetu, ki je izdala t. i. nezamenljive žetone NFT ob 
otvoritvi EXPO Dubai 2020, s katerimi smo promovirali naše turistične destinacije.  

Trende prihodnosti bodo naznanjala svetovna zveneča imena  
Organizatorji Word Future Verse konference želimo mednarodni in svetovni javnosti 
predstaviti digitalne in poglobljene rešitve za nadgradnjo razvoja inovativnih marketinških 
in tehnoloških pristopov in novih poslovnih modelov. Gostili bomo vodilne svetovne 
strokovnjake in kreativne vizionarje, ki bodo predstavili primere dobrih praks iz pod ročja 
najsodobnejših tehnologij in osvetlili trende, vprašanja in izzive v prihodnosti.  
 
Konferenca bo razdeljena v tri programske sklope. Prvi bo obsegal področje blockchain 
tehnologij, v povezavi z zelenim prehodom in digitalno transformacijo. V drugem in tretjem 
dnevu pa bo poudarek na tehnologijah virtualne in obogatene resničnosti, NFT -jih, web3.0 
in DAO rešitvah. 
 
Spodbujanje krožnega in digitalnega razvoja  
Namen konference bo med drugim tudi odkrivanje možnosti za razvoj kulturnega in 
kreativnega turizma z uporabo digitalizacije kulturne dediščine, možnosti uporabe 
virtualne in obogatene resničnosti, ter uporabe blockchain tehnologij.  
 

»Skozi paradigmo uporabe naprednih tehnologij bo rdeča nit konference usmerjena v 
digitalno, trajnostno in zeleno prihodnost, ki je kot eden od ključnih elementov predvidena 
tudi v novi perspektivi Evropske unije. Velik poudarek bo namenjen tudi ustvarjanju svetov 
v metaversu in razvoju kreativnega turizma z uporabo virtualne in obogatene resničnosti«, 
pravi Aleš Pevc, vodja tehnološke pisarne in razvojnih projektov v Tehnološkem parku 
Ljubljana. 

 

V sklopu dogodka, bo v petek 29. septembra 2022, organizirana tudi Circular 4.0 
konferenca, ki bo namenjena vzpostavitvi povezave med krožnim gospodarstvom, 
digitalno transformacijo in industrijo 4.0. 

 
Metaverse Theather 
Na prizorišču konference snovalci programa obljubljajo unikaten »Metaverse theater«, ki 
bo obiskovalcem pričaral fuzijo odprtega prostora za razvoj osebnih potencialov, digitalnih 
kompetenc ter spoznavanje najnaprednejših tehnologij. Povabili vas bodo v navidezni 
časovni stroj in vas poslali v bližnjo prihodnost. Skozi predstavitev novih tehnologij, kot 
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sta obogatena in virtualna resničnost, boste spoznali pojme metaverse, NFT in blockchain 
in odkrivali najboljšo različico sebe skozi izbiro različnih avatarjev. 
 

Vse dni konference bo v prostorih Festivalne dvorane Bled potekala tudi predstavitev 
primerov dobrih praks uporabe tehnologij prihodnosti v podjetništvu in industriji. 
Obiskovalci pa bodo imeli možnost testiranja in razvoja idej s področja metaversa ter 
tehnologij virtualne in obogatene resničnosti. Predstavljene bodo tudi priložnosti za 
pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja in start-upe, ki delujejo na področju metaverse, 
XR in NFT. 

 
Program konference in več informacij  
Več o programu in govornikih na https://wfvconf.com/.  
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