Žalec, 31.8.2021

SPOT svetovanje Savinjska
vas vabi na

OGLED IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS V CELJSKI IN
OBSOTELJSKI SUBREGIJI
v četrtek, 9. septembra 2021
Program:
8:30
9:00

12:00

14:30

17:30

Odhod z avtobusom izpred hotela Žalec v Žalcu
Razvojni center
✓ ogled razvojnega centa, kjer so iz odpadne plastike
orodjarstva
in časopisnega papirja razvili visokokakovostne
Slovenije, TECOS
industrijske izdelke za avtomobilsko, embalažno in
Celje
gradbeno industrijo.
✓ odličen primer krožnega gospodarstva
✓ pogostitev
KOZMETIKA
✓ Predstavitev blagovne znamke,
AFRODITA d.o.o.
✓ Poudarek na oglaševanju izdelkov,
Rogaška Slatina
✓ Branding
TURISTIČNA
✓ Ogled turistične kmetije
KMETIJA
✓ Vizija razvoja turistične kmetije
POMONA, Rogaška
✓ kosilo
Slatina
Predviden prihod v Žalec

Ogled dobrih praks je namenjen delujočim podjetjem in potencialnim podjetnikom.
Organizira ga Razvojna agencija Savinja, SPOT Svetovanje Savinjska in je za udeležence
brezplačen.
Z udeležbo na dogodku boste imeli priložnost mreženja, izmenjave izkušenj in nenazadnje
boste z ogledom dobrih praks mogoče pridobili za vas nove podjetniške priložnosti.
Za udeležbo na izletu je potrebno upoštevati PCT pravilo (preboleli, cepljeni, testirani).
Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna. Prijave sprejemamo do ponedeljka,
6.9.2021 oz. do zasedbe prostih mest na naslednji povezavi. Za dodatne informacije smo
vam na voljo preko e-pošte damjana.omerzu@gmail.com ali po telefonu 041 308 763.
Vabljeni, da se nam pridružite!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
SPIRIT Slovenija, javna agencija

KRATKA PREDSTAVITEV PODJETIJ:
TECOS je tehnološki center, ustanovljen kot zavod zasebnega prava leta 1994, na pobudo
slovenskih orodjarjev s strani Vlade Republike Slovenije, Mestne občine Celje in
Gospodarske zbornice Slovenije. Pokrivajo bogat nabor področij inžinirskih storitev,
izobraževanja in razvoja:
•
Optimiranje procesa brizganja plastike
•
Simulacije preoblikovanja kovin
•
MKE-trdnostni preračuni
•
3D-skeniranje in vzvratno inženirstvo
•
Optične 3D-meritve in merska kontrola
•
Prototipi in maloserijsko brizganje izdelkov iz plastike
•
Prenos tehnologij
Več o samem podjetju: https://www.tecos.si/index.php/sl

Podjetje Afrodita je vodilno slovensko kozmetično podjetje s sedežem v Rogaški Slatini , ki
že 50 let navdušuje s svojimi izdelki in storitvami. Je zgodba o blagovni znamki, ki danes z
več kot s 650 različnimi kozmetičnimi izdelki navdušuje potrošnike po vsem svetu. V podjetju
se zavedajo pomena vzajemnega sodelovanja z družbenim in naravnim okoljem v katerem
delujejo. Sodelujejo pri izboljšanju kakovosti življenja njihovih zaposlenih ter lokalne in
družbene skupnosti.
Več o samem podjetju: https://webshop.afroditacosmetics.com/slo/afrodita-se-predstavi

Gospodar turistične kmetije Pomona, Janko Zupanec, se je primarno ukvarjal s sadjarstvom
in žganjekuho. Svoje delo in domačo zemljo je obogatil z izgradnjo nove turistične kmetije.
Pomona je družinsko vodena kmetija na podeželju, v neposredni bližini znanega zdravilišča
Rogaška Slatina. Zgrajena v domačem slogu daje gostom občutek domačnosti in topline.
Odlikuje se z individualno prikrojenim pristopom, odličnim wellnessom , ter z izjemno
kulinariko. Ponudba Pomone temelji na gostoljubnosti, ustvarjanju domačega vzdušja in
uresničevanju želja, pričakovanj in potreb ljubiteljem naravnega in zdravega življenja,
družinam, parom, posameznikom, športnikom in ljubiteljem kulture.
Več o kmetiji: http://www.pomona.si/index.php/si
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