Št. 7 – NOVEMBER 2014

AKTUALNO

UDELEŽENCI NAVDUŠENI NAD
SEMINARJEM O DIGITALNEM
TRŽENJU
Razvojni center Srca Slovenije je novembra organiziral 3dnevni seminar o digitalnem trženju. Udeleženci so
pridobili celosten vpogled v možnosti spletne promocije,
oglaševanja in prodaje. Spoznali prihajajoče in obstoječe
trende digitalnega marketinga, predvsem pa orodja za
povečanje konkurenčnosti svojega podjetja na
konkurenčnem trgu.

PRILOŽNOSTI ZA PRAZNIČNE
PREDSTAVITVE in OGLEDE
Čas veselja, čarobnosti in praznovanja je skorajda pred
vrati, zato smo v tej številki dobršen del pozornosti
namenili izboru dogajanj, ki se bodo odvijali v okviru
prazničnih decembrskih dni. Pohitite s prijavami. Želimo
vam uspešno predstavitev!
V Veržeju bo 5. decembra na ogled tradicionalna razstava
slovenskih jaslic. Več informacij: Center DUO Veržej in
http://www.donbosko.si/verzej/calendar/2014-12
V Ribnici bo 12. decembra potekal božično – novoletni
rokodelski sejem. Več: http://www.rokodelskicenterribnica.si/?link=novica&id=165
V Velenju bo 12. decembra potekal praznični sejem.
Več: http://www.festival-velenje.si/1240
V Kranju po od 17. – 30. decembra potekal božično –
novoletni sejem. Informacije: http://www.tourism-kranj.si/

POZIV ROKODELCEM IZ SRCA
SLOVENIJE
V iskanju novih prodajnih in tržnih poti rokodelskim
izdelkom in želji po optimalni učinkovitosti, vas naprošamo,
da nam sporočite odgovore na spodnja vprašanja:
a) količina izdelkov (storitev), ki jo lahko izvedete mesečno
in količina ki jo lahko zagotovite letno?
b) ali izdelke (storitev) lahko zagotavljate preko celega leta
(ali pa ste vezani na posamezno sezono)?
Odgovori so seveda lahko okvirni (približni). Za poslane
informacije se vam že vnaprej zahvaljujemo.

V Kočevju bo 18. decembra potekal božični sejem (sejem
rokodelskih izdelkov in domače obrti). Več:
http://kocevska.net/index.php/component/content/article
/83-koledar/128-miklavzev-in-bozicni-sejem
V Slovenj Gradcu se 20. decembra pričenja božično novoletni sejem. Več:
http://www.spotur.si/novice/povabilo-k-sodelovanju-nabozicno-novoletnem-sejmu-v-slovenj-gradcu.html
V Litiji bo 23. decembra potekala prireditev Podeželje v
prazničnem mestu. Več informacij:
mojca.hauptman@razvoj.si in http://www.srceslovenije.si/index.php?t=events&id=1761&l=sl&portal=obis
citesrce&portal_id=2

OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV
UMETNOSTNO KOVAŠTVO:
JANKO GRAŠIČ
Kovaštvo je v družini prisotno že od leta 1728 in Janko
Grašič ga ima v glavi in v genih. Z nezmotljivo natančnostjo
in prirojenim estetskim čutom v tej kovačiji s pomočjo
kovaških mojstrov kujejo unikatne kovaške izdelke, jih
ročno oblikujejo, vsakega posebej motrijo s pogledom in
kladivom, dokler iz vročega železa ne ustvarijo edinstvenih
mojstrovin – od unikatnih ograj, do vrtnega pohištva,
postelj, svetilk in podkvic za srečo. Slednje imamo že brez
podkvic obilo vsi, ki smo lahko priča nenadkriljivi Grašičevi
ustvarjalnosti.

Kontaktni podatki:
Stara Fužina d . o. o.
Bistriška cesta 33, Šmarca, 1241 Kamnik
T: 041 674 552
E: grasic.anja@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE
Razvojni center Srca Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si, W: www.razvoj.si, W: www.srce-slovenije.si
Mojca Košir, T: 01 89 62 717, E: mojca.kosir@razvoj.si

