Spoštovane podjetnice, spoštovani podjetniki!
SPOT svetovanje Zasavje vas vabi na zanimiv dogodek izmenjave dobrih poslovnih praks. Pot
nas vodi v Prekmurje. Seznanili se bomo z zanimivimi podjetniškimi zgodbami, spoznali čare
domače in umetnostne obrti in če niste bili prisotni na slovenskem razstavnem prostoru na Expo v
Milanu, si boste enega najlepših razstavnih paviljonov, v katerem se je predstavljalo slovensko
gospodarstvo, lahko ogledali ob Soboškem jezeru in v njem našli izjemne stvari.
Vabimo vas, da se dogodka udeležite in pripomorete h kakšni novi ideji za vaše še uspešnejše
poslovanje.

Link do objave
dogodka na spletu

http://ooz-trbovlje.si/spot-svetovanje-zasavje/dogodki/
http://ooz-zagorje.si/spot-svetovanje-zasavje/dogodki/

Datum dogodka
Kraj dogodka

22.10.2021
Prekmurje – Murska Sobota, Filovci
Izmenjava dobrih praks:
Predstavitev podjetij Kodila d.o.o., Lončarstvo Bojnec, ogled
Expano
Ogledali si bomo podjetje Kodila d.o.o. in spoznali poslovno pot g.
Kodile, spoznali različne dejavnosti /predelava mesnih izdelkov,
gostinstvo/s katerimi se ukvarjajo in si ogledali njihovo Šunkarno.
Od tam nas bo pot vodila k Soboškemu jezeru, kjer si bomo
ogledali EXPANO in nato še v Filovce, kjer je postavljena lončarska
vas in kjer nam bo g. Bojnec v svoji delavnici predstavil postopek
izdelave lončarskih izdelkov.

Naslov dogodka

Opis dogodka

Program dogodka

Ob 7.15 odhod avtobusa iz Trbovelj proti Murski Soboti. Po ogledu
podjetja Kodila d.o.o., bo na voljo malica. Nato nas pot pelje do
Soboškega jezera, kjer si bomo ogledali EXPANO in od tam v Filovce
na ogled izdelovanja lončenih izdelkov. Po končanem ogledu nas
čaka še kosilo in nato pot domov, kamor pridemo v poznih
popoldanskih urah.

Prijava

Prijava in dodatne informacije:
SPOT svetovanje Zasavje
E: tea.urbanija@ozs.si M: 041 470 555

Dodatne
informacije

Dogodek je brezplačen – pogoj za udeležbo je izpolnjen PCT pogoj
Skrajni rok za prijavo je torek, dne 19.10.2021 do 10.00 ure

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

