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Įvadas / Kontekstas

Kūrybinė ir paslaugų ekonomika yra išskirta kaip prioritetinė kryptis Klaipėdos ekonominės
plėtros strategijoje Klaipėda: 2030. Klaipėdos regione veikia beveik 500 kultūros ir kūrybinių
industrijų (toliau – KKI) srities įmonių (be laisvai samdomų profesionalų), kurių sukuriama
vertė sudaro apie 2,5% bendro vidaus produkto Klaipėdos mieste.1 Taip pat KKI įmonių
kuriami produktai turi potencialą kurti aukštą pridėtinę vertę verslui, prisidėti prie verslo
konkurencingumo didinimo. Visgi šis sektorius susiduria su nemažai iššūkių.

2018 m. atlikta Klaipėdos įmonių apklausa2 atskleidė, jog Klaipėdos verslui trūksta aiškios
kūrybinių paslaugų pasiūlos, atitinkančios jo poreikius. Klaipėdos regione yra įvairių sričių
kūrybinių verslų, bet vietinio verslo klientai yra linkę pirkti paslaugas iš kitų miestų, jiems
trūksta vietinio kūrybinio verslo matomumo. Tuo tarpu 2017 m. apklausa3 parodė, kad
beveik trečdaliui KKI verslininkų Lietuvoje trūksta žinių, kaip rasti klientų bei vykdyti tiek
lokalią, tiek globalią rinkodarą.

Atliktoje Klaipėdos kūrybinių industrijų Stiprybių, Silpnybių, Galimybių ir Grėsmių analizėje
2011 m.4 buvo akcentuojama svarba kurti koordinuotą jungtinę KKI sektoriaus rinkodarą
Klaipėdos regionui, suteikiant šiam sektoriui daugiau dėmesio, tačiau iki šiol to dar nebuvo
daroma.

Projektas siejamas su:

2014–2020 nacionalinės pažangos programos 6.2.2 uždaviniu. Skatinti kūrybinių ir kultūrinių
industrijų plėtrą, su menu ir kultūra susijusias inovacijas bei šių inovacijų tarpsektorinę plėtrą,
kultūros eksportą

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POLITIKOS 2015–
2020 METŲ PLĖTROS įsakymo trečiaja kryptimi: KKI sektoriaus ekonominės vertės ir sektoriaus
eksporto apimčių augimo skatinimas (pirmasis uždavinys - Didinti Lietuvos KKI dalį valstybės
BVP struktūroje.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 2.1.4. Darbu: Kultūros ir meno paslaugų
įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves,
įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą.

1 Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus
konkurencingumo tyrimas. Vilnius, 2014
2 PRAMONĖS ĮMONIŲ APKLAUSA DĖL KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POREIKIO KLAIPĖDOS MIESTE
Ataskaita 2019m.
3 Kūrybinių industrijų plėtra Lietuvoje Kūrybinių verslų apklausos rezultatai
Gediminas Dilertas ir Eugenijus Kaminskis 2017 m. rugpjūčio mėn.
4 SWOT ANALYSIS OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN KLAIPEDA Study on the status
quo of cultural and creative industries 2011
http://www.creativepoles.eu/uploads/SWOT%20%20final.pdf
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Tyrime naudojami analizės metodai:

Esamai kūrybinių industrijų Klaipėdoje situacijai įvertinti remtasi keliais skirtingais metodais.
Pirma, analizuoti įvairūs Lietuvos ir Klaipėdos kultūros ir kūrybinių industrijų tyrimai ir analizės,
tarp jų ir Jungtinių tautų kūrybinių industrijų ataskaita bei Lietuvos kūrybinių industrijų
sektoriaus konkurencingumo tyrimas5. Taip pat įvykdyti pusiau strukturizuoti interviu su 6
Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų ekspertais ir atstovais siekiant identifikuoti aktualiausias
problemas ir naujausias įžvalgas.

Esamos situacijos apžvalga

Pagrindinės įžvalgos:

 KKI yra sparčiai besivystančios, atsparios ekonomikos pokyčiams industrijos,
Europoje kuriančios aukštą pridėtinę vertę. Klaipėdoje yra įvairių KKI verslų,
kurie turi potencialą augti ir prisidėti prie regiono ekonominės plėtros. Naujųjų
medijų, audiovizualinių medijų, vaizduojamųjų menų bei pramogų industrijų
paslaugų kategorijos yra augančios. Šios kategorijos yra itin patrauklios verslui,
nes teikia pridėtinę vertę. Taip pat Klaipėdoje yra stiprios tradicinės industrijos
kaip architektūra ir scenos menai.

 Klaipėdoje veikiančios bendradarbystės erdvės skatina naujų KKI verslų
kūrimąsi ir plėtrą, suteikdamos darbo vietas, reikiamą įrangą, konsultacijas ir
mokymus pradedančiajam verslui. Taip pat organizuojami įvairūs renginiai,
orientuoti į kūrybines industrijas ir jų palaikymą.

 Pastangos yra dedamos stiprinti KKI rinkodarą Klaipėdoje įvairiomis mokymų ir
konsultacijų priemonėmis. Tačiau Klaipėdos verslas vis dar vangiai perka
produktus ir paslaugas iš vietinių KKI verslų. Padidinti matomumą gali bendras
Klaipėdos KKI rinkodaros įrankis, iškeliantis geruosius Klaipėdos kūrybinių
paslaugų verslų pavyzdžius ir pristatantis juos verslui.

5 Understanding Creative Industries. Cultural Statistics for Public-policy Making (2005). United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Prieiga internetu: http://portal.unesco.org/culture/en/files/30297/11942616973cul
tural_stat_EN.pdf/cultural_st at_EN.pdf
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Viešosios konsultacijos poreikis

Atlikta Klaipėdos situacijos analizė išryškino, kad būtina stiprinti kūrybinio verslo rinkodarą
Klaipėdoje didinant kūrybinių verslų matomumą ir pozicionavimą kitų sričių verslui.
Atsižvelgiant į tai, nuspręsta atlikti viešąją konsultaciją, kurios tikslas - identifikuoti vietinio
verslo poreikius iš kūrybinių paslaugų ir kūrybinių verslų taikomą rinkodarą verslo klientams
prisitraukti. Pasinaudojant įžvalgomis bus kuriamos rekomendacijos kūrybiniams verslams
dėl rinkodaros vystymo. Taip pat, kartu su Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra
Klaipėda ID bus kuriamas jungtinis rinkodaros įrankis pritaikytas KKI ir verslo poreikiams.

Viešoji konsultacija vykdoma su atrinktais kūrybines paslaugas verslui teikiančiais kūrybinių
verslų subjektais bei Klaipėdos verslo atstovais. Tarp jų šie kūrėjai: fotografas Tomas Pikturna,
dizaineris Nikas Geisleris, dizaineris Gediminas Skirmontas, komunikacijos ekspertė Edita
Valinčienė, dizaineris Gintautas Bruzas, reklamos ekspertė Inesa Turovič, Interjero dizaineris
Janis Žekanis ir reklamos ekspertė Gintarė Tarvydavičienė. Verslo atstovai bus pasirenkami
iš skirtingų paslaugų verslo- kavinės, viešbučio, restorano, verslo paslaugų, pramogų
paslaugų, renginių prganizavimo verslų.

Konsultacijos metodas – organizuojami individualūs pusiau struktūruoti interviu pagal
parengtus klausimus per du interviu ciklus.

Interviu su kūrėjais metu bus gilinamasi į kūrybinių verslų vykdoma rinkodarą ir komunikaciją
klientų pritraukimui bei iššūkius, su kuriais susiduria kūrybinio verslo atstovai komunikuojant
paslaugas ir dirbant su verslo klientais. Interviu su verslais metu bus gilinamasi į verslo
kūrybinių paslaugų poreikius bei būdus, kaip yra atrandami ir pasirenkami kūrybinių
paslaugų teikėjai.

Priedai

Klaipėdos esamos situacijos apžvalga:
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KAS YRA KULTŪROS
IR KŪRYBINĖS
INDUSTRIJOS?
Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sąvoka yra plati tad vieno konkretaus apibūdinimo
jai neegzistuoja. Vienas plačiausiai nadojamų KKI apibrėžimų tai Jungtinės karalystės
apibrėžimas įvardinantis KKI kaip industrijas, derinančias kūrybinio – kultūrinio turinio
kūrimą, gamybą ir pardavimą. Kuriamas turinys paprastai yra saugomas autorių teisių
ir yra prekės ar paslaugos pavidalo (1). Lietuvoje Kultūros ir kūrybinės industrijos
teisės aktuose apibrėžiamos kaip kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos
tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias
intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine
verte.
 
Kultūros ir kūrybinių industrijų apibrėžimai bei klasifikacijos metodologijos varijuoja
tarp skirtingų šalių, kur yra pasirenkami įtraukti vieni ar kiti subsektoriai. Pagal LR
Kultūros ministerijos skirstymą Kūrybinėms industrijoms Lietuvoje priskirtina (2):
 

1) Understanding Creative Industries. Cultural Statistics for
Public-policy Making (2005).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Prieiga internetu:
http://portal.unesco.org/culture/en/files/30297/11942616973cul
tural_stat_EN.pdf/cultural_st at_EN.pdf.
 
2) Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 28 d.
įsakymas Nr. ĮV-217 Dėl kūrybinių industrijų skatinimo ir plėtros
strategijos patvirtinimo. Žin., 2007 Nr. 39-1460;
2009 Nr.93-3999.

3

 
Amatai,
Architektūra,
Dizainas,
Kinas ir videomenas,
Leidyba,
Vaizduojamasis, taikomasis menas,
Muzika,
Programinė įranga ir kompiuterinės paslaugos,
Radijo ir televizijos programų kūrimas ir transliacija,
Reklama,
Scenos menai
Kitos sritys, kuriose jungiasi kultūros bei ūkinės
veiklos aspektai



KKI EUROPOJE IR
LIETUVOJE

Kūrybinės industrijos laikytinos vienu
svarbiausių bet kurios šalies tarptautinio
konkurencingumo šaltinių (3) ir yra vertinamos
kaip atsparios ekonominiams svyravymams
(4). Europoje KKI darbuotojai sudaro
7,5%  darbo jėgos ir sektorius generuoja 509
miliardus eur BVP (5). Lietuvoje kūrybinių
industrijų sektorius taip pat užima vis didesnį
vaidmenį. Šis sektorius Lietuvoje
sukuria beveik 5 % pridėtinės vertės (kas yra
daugiau, nei sukuriama žemės ūkyje, ir gali būti
palyginama su statybos sektoriumi), o
kūrybinių industrijų produktai bei
paslaugos sudaro 5 % šalies eksporto (6).
Taigi kūrybinės industrijos yra vertinamos kaip
sektorius, kuris gali tapti vienu iš ilgalaikės
sėkmės veiksnių bei atsparumo ekonominiams
sukrėtimams garantija, taip prisidedantis prie
bendros ekonomikos ir finansų sistemos
tvarumo (7).

23 Lietuvos kūrybinių industrijų sektoriaus konkurencingumo tyrimas
(2014)
4) CREATIVE ECONOMY OUTLOOK Trends in international trade in
creative industries 2002–2015 COUNTRY PROFILES  2005–2014UNITED
NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf
5) European creative business network http://ecbnetwork.eu/
6) Eugenija Martinaitytė, Rusnė Kregždaitė. Kūrybinių industrijų įtaka
ekonomikos plėtrai. Socialinių mokslų studijos. 2013, 5(4): 1094–1108.
7) Sapsed, J.; Mateos-Garcia, J.; Adams, R.; Neely, A. (2008).
Management Research Priorities in the Creative Industries: a
Consultative Review. Paper for the DIME Conference: The Creative
Industries and Intellectual Property, May 22 – 23, 2008.
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KKI
KLAIPĖDOJE
Išsamaus KKI ekosistemos Klaipėdoje tyrimo
atlikto 2011m. duomenimis Klaipėdos regione
veikia beveik 500 Kultūros ir kūrybinių industrijų
(KKI) srities įmonių (be laisvai samdomų
profesionalų), kurių sukuriama vertė sudaro apie
2,5% bendro vidaus produkto Klaipėdos
mieste (8). Tradiciškai Stipriuausi Klaipėdos KKI
subsektoriai yra tie, kurie turi ilgalaikę verslo
veiklos tradiciją kaip architektūra ir leidyba bei
tradiciškai dotuojamos kultūros formos kaip
scenos menai, vaizduojamieji menai ir klasikinė
muzika.
 
Klaipėdos mieste kūrybine veikla taip pat užsiima
nemažas skaičius kūrėjų, ką galime pamatyti iš
aktyviai veikiančių asociacijų:
 
Lietuvos architektų sąjungos klaipėdos skyrius
vienija virš 100 architektų.
http://architektams.lt/apie-organizacija/
 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos
skyrius šiuo metu vienija 31 fotomenininką iš
Klaipėdos ir vakarų Lietuvos regiono.
https://photoklaipeda.lt/
 
Lietuvos dailininkų sajungos apie 100 narių.
http://www.ldsajunga.lt/Apie_mus1

8) SWOT ANALYSIS OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN
KLAIPEDA Study on the status quo of cultural and creative industries
2011  http://www.creativepoles.eu/uploads/SWOT%20%20final.pdf
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DOMINUOJANTYS
KKI SEKTORIAI 
2017m. tyrimas atskleidė, kad realiai veikiantys ir vystantys savo
veiklas Klaipėdoje buvo 581 subjektai (8). Tyrimo metu buvo
atnaujimanas Klaipėdos KKI žemėlapis, kuriame 2011 m. buvo
pažymėta 180 subjektų (10).
 
Ryškiausi pokyčiai atnaujinant KKI žemėlapį buvo pastebėti naujųjų
medijų, audiovizualinių medijų, vaizduojamųjų menų, bei pramogų
industrijų paslaugų kategorijose (9). Šiuos pokyčius lemenčios
priežastys įvardinamos kaip socialinių tinklų populiarumas ir interneto
vartojimo augimas, šių sričių paslaugų populiarumas tarp verslo
klientų, kuriems svarbu gerinti paslaugų kokybę skaitmeninėje erdvėje.
 
Mažiausi pakitimai buvo pastebėti tarp reklamos, leidybos, grafinio
dizaino subjektų skaičiaus (9). Tyrime akcentuojama, kad Klaipėdos
reklamos agentūros negeba konkuruoti su stipriomis agentūromis
Vilniuje ir Kaune tad dažnai persikvalifikuoja į naujųjų medijų sektorių
prijungdamos IT specialistus ir kuria internetines svetaines,
programėles bei užsiima socialinių medijų reklama.
 
Klaipėdoje kūrybinių industrijų sritys yra dėstomos ir aukštosiose
mokyklose. 2017 m. pradžioje bendras KI studentų skaičius– 796
studentai (9). Mieste ruošiami muzikos ir scenos menų, grafinio
dizaino, reklamos, leidybos, architektūros, interjero dizaino, su turizmu
susijusių, naujųjų medijų ir audiovizualinių medijų specialistai.
Ruošiamų studentų skaičius nevisuomet atitinka vietinės rinkos
poreikį, su turizmu siusijusių paslaugų studentų yra paruošiama
daugiausiai, bet veikiančių šios srities KI subjektų yra gerokai
mažiau nei kiek reiktų norint visus juos įdarbinti. Atvirkštinę 
tendenciją galima įžvelgti su fotografijos sritimi, kurios
specialistų aukštosios mokyklos nerengia, bet kurių 
KI subjektų Klaipėdos mieste yra daugiausia (verta
atkreipti dėmesį, kad šie subjektai dažniausiai veikia
pagal individualią veiklą).

9) Klaipėdos kūrybinių industrijų sektorius: pokyčiai ir
perspektyvos. Jackevičiūtė, Laura (2017-05-24)
10)  Klaipėdos miesto KKI žemėlapis
http://kepa.lt.zuikis.serveriai.lt/klaipedos-kurybiniu-
industriju-zemelapis/
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KLAIPĖDOS KKI IR
VERSLAS
2018 m. atskleista tendenciją jog Klaipėdos verslui trūksta aiškios kūrybinių paslaugų pasiūlos atitinkančios
jo poreikiams teikiamos Klaipėdoje esančių KKI įmonių ar specialistų (11). Taigi, nors Klaipėdoje yra įvairių
sričių kūrybinių verslų, vietinio verslo klientai yra linkę pirkti paslaugas iš kitų miestų, jiems trūksta vietinio
kūrybinio verslo matomumo.
 
Atliktoje Klaipėdos kūrybinių industrijų SSGG analizėje (12) akcentuojama svarba kurti koordinuotą jungtinę
KKI sektoriaus rinkodarą Klaipėdoje, suteikiant šiam sektoriui daugiau dėmesio. Taip pat stiprinti KKI
verslinikų verslumo sugebėjimus tarp jų ir efektyvų rinkodaros vykdymą.

11) PRAMONĖS ĮMONIŲ APKLAUSA DĖL KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POREIKIO KLAIPĖDOS MIESTE Ataskaita 2019m. 
12)  SWOT ANALYSIS OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN KLAIPEDA Study on the status quo of cultural and creative industries 2011 
 http://www.creativepoles.eu/uploads/SWOT%20%20final.pdf
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ORGANIZACIJOS
PALAIKANČIOS KKI
VERSLUS
KLAIPĖDOJE

Klaipėdoje yra įsikūrusios įvairios kūrybines
industrijas ir verslus skatinančios
bendradarbystės erdvės siūlančios skirtingus
paslaugų paketus. Jos suteikia kūrėjams ir
verslams darbo erdves, buria bendruomenę,
organizuoja įvairius verslumo mokymus bei
renginius.
 
Pagrindinės erdvės/organizacijos palaikančios
KKI Klaipėdoje:
 
- Kultūros fabrikas
 
- Klaipėdos mokslo ir technologijų parko Pilies
dirbtuvės 
 
- Versli Lietuva ,,Spiečius"
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KULTŪROS FABRIKAS

Kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“ –
kuriantiems ir dirbantiems žmonėms bei įvairių
renginių lankytojams. Daugiafunkcinėse
kūrybos erdvėse gimsta ne tik verslo planai,
bet ir spektaklio ar dizaino projektai, vykdomos
kino ir techninės kūrybos edukacinės
programos, įvairūs meno festivaliai. Įrengtos
skirtingos paskirties erdvių zonos- studijos ir
bendradarbystės erdvės; salės scenos menų
repeticijoms ir spektakliams; konferencijų,
susitikimų erdvės; jauki kino salė; poilsiui
skirtos terasos, erdvūs vestibiuliai
lankytojams.Savo idėjas Kultūros fabrike
įgyvendina menininkai, kūrybinių industrijų
atstovai, verslūs kūrėjai ir kūrybingi
verslininkai. Juos vienija noras dirbti ne tik
jaukioje aplinkoje, bet ir draugiškoje
bendruomenėje. Virš 100 kūrybinių industrijų
profesonalų yra rezidavę Kultūros fabrike nuo
jo įsteigimo.
 
Inkubatoriaus siūlomos paslaugos:
 
Kultūros fabriko bendradarbystės erdvės;
Verslumo mokymų platforma;
Verslo konsultacijų popietės;
Bendruomenės susitikimai - Meetup'ai, kuriose
užsiregistravę 243 dalyviai;
Kultūros ir meno renginių organizavimas;
Praktinė ir metodinė pagalba inkubatoriaus
nariams.
 
http://kulturosfabrikas.lt/lt/
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MOKLSO IR TECHNOLOGIJŲ
PARKO PILIES DIRBTUVĖS

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
(KMTP) – tai Klaipėdos regiono inovacinės
aplinkos skatinimo centras, siekiantis
glaudaus ir kryptingo mokslo bei verslo
bendradarbiavimo, didesnio ekonominio
konkurencingumo, kuriantis palankias sąlygas
startuolių ekosistemai.
 
Pilies dirbtuvės – Klaipėdos mokslo ir
technologijų parko bei verslo partnerių
socialinė iniciatyva. KMTP Pilies dirbtuvių
misija – suteikti kūrybai, amatams, prototipų
gamybai reikalingas erdves ir po vienu stogu
burti uostamiesčio kūrybinių industrijų
atstovus, kurių bendradarbiavimas drąsintų
pradėti ir vystyti verslus, paklotų pamatus
Kūrybinių industrijų klasterio formavimui.
 
KMTP komanda Pilies dirbtuvėse siekia
skatinti naujų technologijų pritaikymą kuriant
įvairius produktus ar paslaugas, padeda
rezidentams nusibrėžti verslo vystymo gaires,
pamatuoti rizikas ir priimti deramus
sprendimus siekiant išvengti skausmingų
klaidų.
 
http://www.kmtp.lt/lt/paslaugos/patalpos/pili
es-dirbtuves-pilies-g-14/
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VERSLI LIETUVA ,,SPIEČIUS"

Bendradarbystės centras „Spiečius“ (angl.
co-working space)  – tai „Versli Lietuva“
sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi
erdvė, pritaikyta smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne
ilgiau kaip 5 metus, bendradarbiauti
tarpusavyje ir plėstis. „Spiečiai“ orientuoti į
skaitmeninio ir kūrybinių industrijų verslų
atstovus. Klaipėdoje ,,Spiečius” įsikūrė
2018m. jis siekia suburti skirtingų sričių
specialistus kuriant įvairovę ir didinant
bendradarbiavimo galimybes tarp
rezidentų. Šiuose centruose verslininkams
yra suteikiamos nemokamos
kompiuterizuotos darbo vietos su įranga,
teikiamos skaitmeninio, kūrybinių
industrijų vystymo, socialinio verslo
konsultacijos, vykdomos praktinės
mentorių sesijos, organizuojami verslo
ugdymo mokymai (darbas su įvairiomis
programomis, įrankiais bei platformomis)
ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir
plėtros iniciatyvos. Verslo plėtros
konsultacijas bendradarbystės centruose
įsikūrusioms įmonėms teikia į Verslo
konsultantų tinklą atrinktos įmonės ir
įstaigos. 
 
https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/be
ndradarbystes-centras-spiecius/
 
https://www.facebook.com/spieciusklaipe
da/

11

https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/bendradarbystes-centras-spiecius/


KKI RINKODAROS
STIPRINIMAS
 
Lietuvos marketingo asosiacia (LiMA) Klaipėdoje organizuoja
seminarus, praktinius mokymus, konferencijas įvairiomis rinkodaros ir pardavimų
temomis (pvz.: vizualika, skaitmeninė rinkodara ir komunikacija, socialinių tinklų
išnaudojimas marketingui, prekės ženklo pozicionavimas, įtakos darymas
pardavimose, plėtra į užsienio rinkas). Šiuose renginiuose paprastai dalyvauja nuo
25 iki 125 žmonių. 2018 m. renginiuose iš viso dalyvavo 422 žmonių iš jų LiMA
nariai - 213, svečiai - 209. Į mokymus neretai susirenka dirbantys su mada (kuria
rūbus, turi savo prekinius ženklus), grafikos dizaineriai bei digital media
freelanceriai. Šie mokymai dažnai vyksta Kultūros fabriko patalpose tad yra
komunikuojami Kultūros fabriko bendruomenei, kurią sudaro kūrybinių industrijų
atstovai. Ne LiMA nariams šie renginiai yra mokami.
 
Renginiai skelbiami čia:  http://www.lima.lt/lt/renginiai/2019_kalendorius.html
 
 
Kultūros fabrikas su partneriais taip pat organizuoja tiek mokamus tiek 
nemokamus renginius rinkodaros temomis. Renginiai skelbiami:
http://kulturosfabrikas.lt/lt/renginiai/verslumo-renginiai/
 
 
Versli Lietuva Klaipėdos ,,Spiečius” taip pat organizuoja rinkodaros 
mokymus. Vietų skaičius yra ribotas tad ne visi norintys yra turėję 
galimybę dalyvauti. Šių temų mokymų didelė paklausa parodo jog 
verslams ir laisvai dirbantiems profesonalams trūksta šių šių žnių, 
yra didelis poreikis ir paklausa joms įgyti. ,,Speičius” taip pat teikia 
konsultacijas pradedančiajam verslui įvairiomis temomis.
 
https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/
bendradarbystes-centras-spiecius/
 
https://www.facebook.com/pg/spieciusklaipeda
/events/?ref=page_internal
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IŠVADOS

KlKI yra sparčiai vystančios, atsparios ekonomikos pokyčiams industrijos
Europoje kuriančios aukštą priedėtinę vertę. Kaipėdoje yra įvairių KKI verslų,
kurie turi potencialą augti ir prisidėti prie regiono ekonominės plėtros.
 
Naujųjų medijų, audiovizualinių medijų, vaizduojamųjų menų, bei pramogų
industrijų paslaugų kategorijos yra augančios. Šios kategorijos yra itin
patrauklios verslui, nes teikia pridėtinę vertę. Taip pat Klaipėdoje yra stiprios
tradicinės industrijos kaip architektūra ir scenos menai. 
 
Klaipėdoje veikiančios bendradarbystės erdvės skatina naujų KKI verslų
kūrimąsi ir plėtrą suteikdamos darbo vietas, reikiamą įrangą, konsultacijas ir
mokymus pradedančiajam verslui. Taip pat organizuojami įvairūs renginiai
orentuoti į kūrybines industrijas ir jų palaikymą.
 
Pastangos yra dedamos stiprinti KKI rinkodarai įvairiomis mokymų ir
konsultacijų priemonėmis. Tačiau Klaipėdos verslas vis dar vangiai perka
produktus ir paslaugas iš vietinių KKI verslų. Padidinti matomumą gali bendras
Klaipėdos KKI rinkodarinis įrankis, iškeliantis geruosius Klaipėdos kūrybinių
paslaugų verslų pavyzdžius ir pristatančius juos verslui.
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