


Naravnost k najboljšim. Straight to the great.
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BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Narava se pripravlja na počitek, še eno leto se počasi izteka.

Megleno jutro, deževen dan, zgodnji mrak, zlato obarvani popoldnevi, narava v jesenskih barvah, šumenje
odpadlega listja, vonj po gobah in kostanju, še rahlo topel morski vetrič, tišina, le lenoben pljusk valov... 
ja, vse to je jesen. Prišla je tiho in nezmotljivo, kot vedno, že tisočletja. Po koledarju vsakič na isti datum, 
meteorološko v začetku septembra, vremensko pa... kakor kdaj. Včasih rada preseneti in v dar dobimo še 
kak «indijanski« vikend. 

Pred nami je čas oblija, počitka in uživanja v sadovih tega, kar smo naredili čez leto. Pred nami so zadnji 
trije meseci leta, dnevi, ko se nam dogaja več in hitreje, kot običajno... Kljub vsemu – poizkusite si vzeti 
tudi nekaj trenutkov samo zase.

Vabljeni na naslednje strani!

Maja

3



ZANIMIVOZANIMIVO

DEFIBRILATOR iHELP - sistem za alarmiranje

V oktobru smo v recepciji poslovne stavbe namestili defibrilator 
iHELP sistema za alarmiranje ter se udeležili tečaja za varno in 
učinkovito uporabo. S tem je podjetje postalo del iHelp varnostne 
mreže, ki jo pomagamo graditi s ciljem povečevanja verjetnosti 
preživetja v primeru nudenja prve pomoči.

Brezplačna aplikacija je namenjena hitremu SOS obveščanju v primeru nujnih zdravstvenih stanj. Primerna je za vse uporabnike 

pametnih Android telefonov, predvidoma v novembru pa bo na voljo tudi za uporabnike iPhona. Z aplikacijo lahko pomagamo 

sebi oziroma drugemu, v primeru nenadnega srčnega zastoja ali v primeru drugih nesreč.

Kaj omogoča aplikacija:
• Lastnosti iHELP aplikacije

• Obvesti koliko ljudi ti lahko pride pomagat.

• Alarmira nujne kontakte, iHELP uporabnike in reševalce.

• Sproži klic na reševalno službo (številka 112).

• Vodi skozi temeljne postopke oživljanja (TPO).

• Najde najbližjo lokacijo defibrilatorja (AED), lekarno in 

bolnišnico oz. zdravstvenega doma.

• Nudi splošne izobraževalne vsebine prve pomoči.

• Izračun varnosti odvisno od vaše lokacije.

• Omogoči testiranje SOS alarma (postopek alarmiranja).

• Urejanje zdravstvene kartoteke.

• Obveščanje in dodajanje defibrilatorjev.

• Nudi asistenco: AS zavarovanje, okvara vozila AMZS, hitri 

klici (112, 113, pomoč v družini, anonimni klic na policijo,...)

Nudi nasvete za večjo varnost.

Prednosti patentiranega iHELP sistema za alarmiranje Povprečni klic na 112 traja dobro minuto. 

Ko operater pridobi pomembne podatke, 

aktivira ekipo in nato sledi izvoz 

reševalnega vozila, ki traja okoli minuto. 

Odvisno od lokacije, ure in vremenskih 

pogojev na cestišču, je lahko čas prihoda 

reševalcev do ponesrečenca tudi 40 

minut ali več! iHELP sistem v 20 sekundah 

aktivira iHELP varnostno mrežo (nujne 

kontakte ponesrečenca, iHELP reševalce 

in uporabnike). Prihod iHELP reševalcev je 

lahko že v 1 minuti od prejetja SOS alarma!
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MOJA ZGODBAMOJA ZGODBA

Februarja leta 2013 sem ostal brez službe. Zaradi računov, ki so 
čakali doma in se niso hoteli sami od sebe plačati, sem na vse 
možne načine iskal zaslužek. Odgovorov na poslane prošnje za 
redno službo nisem čakal, zato sem vzel vsako delo, ki je bilo takrat 
na voljo.

MOJA ZGODBA
Napisal: Tadej Brodarič

Tako sem, oblečen 

v maskoto podjetja 

Kuponko, v gumijastih 

škornjih (ki so mi bili 

za kakšne tri številke 

preveliki) veselo capljal 

po deževni Ljubljani, ko 

mi je zazvonil telefon. 

Klicala je Patricija, ki 

je takrat z Boštjanom 

iskala nekoga za 

polnjenje polic. 

kupci se zna pogajati in pregovarjati 

kot malokdo. V dnevih uvajanja, se 

poskušam kar se da največ  naučiti 

od nje, da bova z Markom uspešno 

peljala ekipo prehrane naprej do 

zastavljenih ciljev. Na srečo ima 

Dobili smo se na kratkem 

razgovoru, kjer je vse 

zvenelo super, dokler 

mi nista omenila, da je 

pričetek dela ob 5:00 

zjutraj. Uf, ta bo pa težka, sem si mislil. Ampak tako kot vsaka 

stvar, ki se je v življenju lotimo, postane s časom lažja.

5. maja me je poklical naš 

direktor  Samo in me prosil,

naj se oglasim pri njem v pisarni. 

Nemudoma sem spustil vse iz 

rok in odhitel na Lomas. Na vse 

drugo sem pomislil, kot na ponudbo, ki mi jo je predlagal.

Za leto dni bom nadomeščal Barbaro, ki odhaja na porodniško. 

Vsi, ki poznate Barbaro veste, da je to zelo težka naloga. Je 

oseba, ki s svojo toplino in energijo napolni prostor pa tudi s 

tudi Marko veliko izkušenj in ve kako se stvarem streže, pa tudi 

super učitelj je. Tukaj so še vedno dobro razpoloženi sodelavci 

v pisarni, ki imajo tudi ogromno izkušenj na področju prodaje 

in radi priskočijo na pomoč. 

Rad bi se zahvalil vsem zaposlenim v podjetju Lomas, ki ste 

me tako lepo sprejeli medse. Potnikom, ki ste me prenašali, 

hvala vam za potrpežljivost in za vse kar ste me naučili. Vodji 

prodaje, Gregu, za spodbudne besede 

in še posebej Samu za priložnost, ki mi 

jo je ponudil. 

V veliko čast mi je biti del zgodbe, ki jo 

pišete v podjetju Lomas. Verjamem, 

da bo ekipa prehrane tudi v letu 2016 

tako dobra kot do sedaj in bomo vsak 

mesec dosegli želene rezultate. Hvala 

vsem za toploto in pozitivno energijo, 

ki jo oddajate, ostanite taki še naprej! 
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POTOPISPOTOPIS

Bolgarija je ena najstarejših držav v Evropi, ustanovljena je bila leta 681. V antiki je skupaj z ozemljem 
današnje Romunije predstavljala rimsko provinco Trakijo. Meji na Romunijo, Srbijo, Makedonijo, 
Grčijo in  Črno morje. Leži v jugovzhodnem delu Balkanskega polotoka. Podnebje Bolgarije je izrazito 
submediteransko. Poletja so dolga, suha in vroča, zime pa ne preveč hladne. Država ima skupaj 7,6 
milijona prebivalcev, od tega je 86% je Bolgarov, skoraj 10% pa Turkov. Bolgarska valuta je Lev.                                                                                                                                         

Z MOTORJEM V BOLGARIJO - BURGAS
Napisal: Boštjan Šegula

Bolgarska kuhinja je tipični predstavnik kuhinje 

jugovzhodne Evrope. Ima nekaj turškega in grškega vpliva. 

Tradicionalni bolgarski obrok se začne s solato ter izbrano 

žgano pijačo. Vino je poleg piva in rakije ena izmed najbolj 

priljubljenih pijač v državi. Bolgarija se je evropski uniji 

pridružila leta 2007. Glavno mesto Bolgarije je Sofija, ki 

ima 1,2 milijona prebivalcev.

Leta 2007 smo šli prvič za en teden na dopust z motorji. 

Peljali smo se po bivši Jugoslaviji. Od takrat hodimo vsako 

leto. Decembra se dobimo in se zmenimo kam se bomo 

peljali. V Bolgarijo smo se odpravljali pet let, letos nam je 

bilo vreme naklonjeno, tako, da smo uspeli priti na želeni 

cilj. Na dan odhoda zjutraj pri kavi pregledamo vreme in se 

odločimo kam se odpeljemo. Po dežju z motorjem moraš 

biti zelo previden na črtah, ki ločujejo pasove in zebrah, ker 

če tam pospešuješ ali zaviraš kaj hitro lahko padeš, drsi kot 

na ledu. Pred dvajsetimi leti in več je bila vožnja z motorjem 

večji užitek kot danes. Bilo je manj prometa manj policajev, 

ni bilo provid in stacionarnih radarjev. Vedno smo se peljali 

po starih cestah, nikoli po avtocestah. Sedaj, če hočeš z 

motorjem v Koper med vikendom je najbolje po avtocesti, 

ker po stari cesti je veliko policije in radarjev.

Na daljši vožnji z motorjem se moraš večkrat ustaviti, da 

natočiš gorivo, kaj spiješ in greš na stranišče. Mi smo se 

dogovorili,  da bomo okoli 15h imeli kosilo ne glede, kje smo. 

Kakšni dve uri zdržiš brez postankov, nato  začnejo boleti 

ritne mišice. Z mojim motorjem lahko prevozim 200 km 

potem pa moram na črpalko.

Za vsako potovanje z motorjem, moramo izdelati vsaj okvirni 

plan poti, ki jo nameravamo prevoziti in vedeti moramo koliko 

časa imamo na razpolago za celo turo.

Za letošnjo motoristično potepanje smo izbrali Bolgarijo –

Burgas . Burgas je glavno mesto okraja Burgas v jugovzhodni 

Bolgariji in četrto največje mesto v državi. Je drugo 

najpomembnejše pristanišče na bolgarski obali Črnega morja. 

Na pot smo odšli  Samo, Igor, Matjaž in Boštjan. V Lazarevcu  

se nam je pridružil še Tomaž. Odpeljali smo se drugi teden v 

juniju. V petek smo se dobili ob 7,30h na kavi in ob 8,00h smo 

se že odpeljali proti Lazarevcu.

 V Lazarevac smo prispeli ob 17.00h, za nami je bilo 575 km. V 

Lazarevcu je bilo motoristično srečanje, ki smo se ga seveda 
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udeležili. Na zboru je bilo pivo en evro. 

Popili smo ga kar nekaj, ker je bilo 

poceni. Privoščili smo si tudi čevapčiče. 

Po dveh dneh uživanja smo se ob 8,00h odpravili proti Pirotu v Srbiji in prispeli 

smo ob 18,00. Prevozili smo 1860 km. Ustavili smo se v gostilni. Jedli smo srbske 

specialitete in popili vso zalogo piva Jelen 0,33 ml. Prespali smo v hotelu. 

V soboto smo se ob 10,00h odpeljali do 

Sofije. Do Kragujevca smo se peljali po 

stari cesti, nato smo zavili na avtocesto. 

V Sofijo smo prispeli ob 18,00h. Za sabo 

smo pustili že 981 km. Nastanili smo 

se v. Ko smo se stuširali, smo zavili v 

prvo trgovino in kupili pivo. V sobi smo 

si privoščili ogled finala nogometne 

evrolige.

V nedeljo smo jeklene konjičke pognali 

ob 9,00h in 15,00h prihrumeli na naš cilj 

- Burgas. Iz Ljubljane do Burgasa smo 

prevozili 1368 km. Ko smo prispeli, smo 

šli na kosilo nato pa iskat prenočišče. 

Spali smo v hostlu. Cena prenočišča 

na enega je bila sedem evrov na noč. 

Ogledali smo si mesto, park nad plažo in 

plažo. Bilo je še kar toplo vendar je pihal 

mrzel veter. Najbolj hrabri so se kopali.

Iz Pirota smo nadaljevali proti Užicam. Štartali smo ob 10,30h in prispeli ob 18,00h 

in prevozili 2181 km. V Užicah smo prespali v privatni hiši za 40 evrov. Ko smo se 

uredili, smo z domačinom odšli  v gostilno na pivo.  Tega vzdušja se ne da opisati, 

treba ga je doživeti. V lokalih kadijo, da je megla. Veliko popijejo in kar naprej 

preklinjajo.

Ob 10,30h smo se odpeljali proti Trebinju in prispeli ob 17,00h. Prevozili 2479 km. 

Zvečer smo bili v centru mesta in vsi gostinski lokali so bili polni. 

V petek ob 8,00h smo se odpeljali do 

Paklenice. Prispeli smo ob 17,00h in 

prevozili 2915 km. Vreme je bilo lepo 

toplo, tudi temperatura morja je bila 

primerna za kopanje. Po kopanju sta 

nas čakala še obilna večerja in zaslužen 

spanec v apartmaju.

V soboto smo se ob 10,00 odpravili proti 

domu, kamor smo prispeli ob 17,00h. Skupaj smo prevozili 3204 km. Ves čas nas je 

na poti spremljalo  lepo vreme, tudi motorji in policija nam niso delali težav.   

Načrt za drugo leto je s trajektom do Grčije in nato proti domu. Podrobneje se bomo 

dogovorili decembra.  Vse pa je tudi odvisno od finančnega stanja, ker če je predrago  

noče nihče iti. Do sedaj smo  se vozili  po Balkanu, ker je finančo ugodno.  Za spanje 

damo od 10 do 15 evrov na enega. Tudi hrana in pijača nista dragi . Kamorkoli smo 

prišli, nikoli nismo imeli nobenih težav.  Taki dopusti pa se vedno prehitro končajo, 

tako da komaj čakamo junij 2016.

POTOPISPOTOPIS
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ZANIMIVOZANIMIVO

ZNAMKI KAVE SANTANA IN LOKA Z NOVIM LASTNIKOM IN SMELIMI 
RAZVOJNIMI NAČRTI.

Konec junija je bila v Zagrebu podpisana kupoprodajna pogodba med Ivero Trade, povezana 
družba podjetja Franck in podjetjem Mercator EMBA o prevzemu blagovnih znamk mlete 
kave Santana in Loka, ki se bosta še naprej proizvajali v Sloveniji.

Izdelki pod blagovnima znamkama Santana in Loka se bodo še naprej proizvajali v proizvodnih 
obratih družbe Mercator EMBA v Logatcu. Podjetje Franck bo nadaljevalo z vlaganji v kakovost
proizvodov in njihovo distribucijo ter v nadaljnjo podporo rasti tržne pozicije obeh znamk prek 
razvoja in vlagajanj v njune promocijske in komunikacijske aktivnosti.

Skladno z začrtano razvojno strategijo in bogatimi izkušnjami na področju proizvodnje kave in 
kavnih izdelkov je Franckov cilj slovenskim potrošnikom ponuditi večjo izbiro in bolj konkurenčno
ponudbo prek nadaljnjega razvoja znamk Santana in Loka ter njihovega dopolnjevanja širokega 
portfelja izdelkov, ki so kupcem poznani pod obstoječo znamko Franck in ki jo prepoznavajo po
njeni vrhunski kakovosti.

Franck z dodajanjem prepoznavnih slovenskih znamk kave in njihovo integracijo v svojo 
obstoječo infrastrukturo prevzema drugo mesto v kategoriji mlete kave na slovenskem trgu. S 
tem se ustvarjajo ugodni pogoji za nadaljnji razvoj poslovanja in za še bolj učinkovit tržen nastop 
v Sloveniji.

Vključitev Santane in Loke v obstoječi portfelj Francka je v skladu s strategijo krepitve 
poslovanja in napredovanja pozicije družbe na regionalnih trgih.
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NOVOSTINOVOSTI

FRANCK CAFÉ CAPPUCCINO 
JAFFA

ü Inovacija na trgu
ü Instant cappuccino z okusom 
 čokolade, biskvita in pomaranče
ü Okus, ki ga vsi zelo dobro poznajo
 in je sedaj dostopen v skodelici 
 toplega, kavnega napitka
ü Okus je izvrstno ocenjen na 
 testiranjih pri ciljni skupini

CREMA MLETA KAVA = REVOLUCIJA V SEGMENTU MLETE KAVE

Opis proizvoda:
• Idealna je za vse, ki imajo radi posebno bogato, 
kremasto peno in strukturo = USP v segmentu mlete 
kave. Na ta način sledi trendu kavnih napitkov s peno.
• Svileno teksturo Franck Creme označuje sladkasta 
aroma lešnika in karamele, ki je na naraven način 
prisotna v zrnih te vrste kave. Na ta način omogoča 
dolgotrajen, prijeten okus, ki se vtisne v spomin.
• Gramature: 100 g, 175 g, 375 g

Kava Crema je prvi predstavnik linije Rituali, ki 
porabnikom nudi dodano vrednost ⇢ izobražuje.
• Informacije o intenzivnosti okusa, značilnosti 
arome in priporočeni načini priprave, porabnika 
počasi vpeljejo v svet pravih poznavalcev kave.
• Liniji Rituali se bodo v kratkem pridružile še 
nekatere druge Franck kave, ki jih porabniki že 
poznajo (več informacij kmalu)

Prednosti za porabnike/potrošnike
• Franck Crema je idealna za porabnike, ki imajo radi blag, kremast 
okus z več pene.
• Primarna ciljna skupina: ženske, 18-35 let, v trendu in se želijo 
izobraževati
• Na ciljnih skupinah je bila Franck Crema prvi izbor glede na ostale 
konkurenčne kave na trgu in se je tako popolnoma 
približala okusu
slovenskega porabnika

INSTANT KAVNI NADOMESTEK BIANKA CLASSIC
IN BIANKA 100% Cikorija

BIANKA CLASSIC
• Redesign: bolj privlačen in poudari 
 prednosti napitka
• Omogoča oblikovanje bolj konkurenčne 
cene na polici, katero bi sprejela večina 
potencialnih porabnikov (Vir: Valicon, 2015)
• Sprememba pakiranja (plastična 
 kockasta  doza se spremeni v 
 okroglo kombi dozo)
• Sprememba gramature
 (iz 125 g na 110 g)

BIANKA 100% CIKORIJA
• Nov proizvod, ki ga še ni v segmentu 
 instant kavnih nadomestkov in 
 alternativa klasični Franck 100% 
 cikoriji
• Pakiranje – okroga kombi doza, 125 g
• Značilnosti, prednosti za porabnike:
 - proizvod, ki je bogat z vlakninami
 - visoka hranilna vrednost
 - hitra priprava
 - alternativa instant kavi
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NOVOSTINOVOSTI

Popolnoma novi Kandit – trdi bonboni z različnimi zanimivimi 
aromami bodo zadovoljili vse okuse. Z novimi, sadno-začimbnimi 
okusi bonbonov, ki vam bodo nudili dolgotrajno svežino in sladek 
užitek ter postali najboljši prijatelj vašega grla...

ANANAS & INGVER

Predstavlja nov popoln spoj 

osvežujočega pikantnega 

ingverja in sladkega, sočnega 

ananasa, ki nudi svežino in 

popoln okus!

POMARANČA & INGVER

Predstavlja popoln spoj 

osvežilne, sladke, sočne 

pomaranče in pikantnega, 

poletnega ingverja,

ki vas bo osvobodil in vam 

nudil zadovoljstvo!

JAGODA & POPER

Predstavlja spoj popolno 

sladke, okusne jagode in 

prodornega, aromatičnega 

popra, ki vam bo ponudil 

sladek in zanimiv okus v 

vaših ustih!

VIŠNJA & ČILI 80 g

Predstavlja rdečo eksplozijo

sočne, okusne višnje in ostre, 

pekoče čili papričice ki bo 

s svojo ostrinom delovala 

globinsko na dihalne poti in 

vam ponudila sladek užitek!
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NOVOSTINOVOSTI

Približno 75% ljudi trpi zaradi prezgodnjih bolezni dlesni in 
zob, ki zahtevajo takojšnjo profesionalno obravnavo. Torej 
osveščeni uporabniki stremijo k dnevni uporabi ‘All in One’ 
zobne kreme.

⇢ 1 od 10 gospodinjstev uporablja Colgate® Total.
⇢ št. 1 blagovna znamka, ki jo priporočajo 
 zobozdravniki.

Asortiman izdelkov, ki zadovolji vsako potrebo v ustni higieni

Sedaj pa predstavljamo še četrto različico Colgate® TOTAL DAILY REPAIR

Zakaj?
ü Ker so potrošniki danes bolj 
zdravstveno osveščeni in od 
svoje »Multi-Benefit« zobne 
kreme želijo več
ü Ker naši potrošniki 
želijo vsakodnevno, 
proaktivno zobno kremo z 
več prednostmi, ki pomaga 
zaustaviti/obnoviti zgodnje 
poškodbe, za boljše, 
dolgotrajnejše zdravje in 
zaščito ustne votline.

Dnevna, večnamenska zobna 
krema, pozicionirana kot 
najbolj proaktivna zobna 
krema, ki pomaga ustaviti 
zgodnje poškodbe za boljše, 
dolgotrajnejše zdravje in 
zaščito ustne votline

Kako deluje:
1. Na zobeh: Remineralizira 
zobno površino in pomaga 
obnoviti sklenino za bolj močne 
zobe. Po ščetkanju s Colgate® 
Total Daily Repair, se fluorid 
naloži na sklenino ter tako ščiti 
sklenino pred napadi kislin.
2. Na dlesnih: Poleg 
fluorida vsebuje edinstven 
antibakterijski sistem, ki 
dokazano 100% ščiti celotno 
površino ustne votline (zobe, 
dlesni, lica in jezik). Colgate® 

Total Daily Repair zagotavlja 
12 ur neprekinjene zaščite pred 
bakterijami in plakom.
Poleg zagotavljanja prednosti 
dnevne obnove, zobna krema 
Colgate® Total Daily Repair 
ščiti pred:
- zobno gnilobo
- plakom
- gingivitisom
- zobnimi oblogami
- preobčutljivostjo
- obarvanostjo in slabim 
zadahom.
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NOVOSTINOVOSTI

VELVET SMOOTH BATERIJSKI SISTEM ZA NEGO NOHTOV

Nega nohtov je tretja najpogostejša aktivnost znotraj 
kategorije nege nog (umivanje, striženje nohtov in 
nega nohtov). Da bi popolnoma zadovoljili potrebe 
potrošnikov znotraj segmenta nege nog, je Scholl 
razširil ponudbo v asortimanu izdelkov Velvet Smooth.

Scholl GELACTIV VLOŽKI

Za lažji, bolj udoben in sproščen korak. Šport, delo ali vsak 
dan, ti vložki so posebej oblikovani za vsako dejavnost, 
da absorbirajo in ublažijo vsak korak, za lahkoten korak in 

Do nohtov, ki izgledajo bolj sijoči in zdravi, brez napora...
3 nastavki in olje, ki omogočajo popolne, sijoče in zdrave 
nohte:
1. PILJENJE – nastavek za zmanjšanje in odpravo poškodb 
na nohtih
2. POLIRANJE – nastavek za enakomerno in ravno 
površino nohta
3. SIJAJ – nastavek za loščenje za takojšnen sijaj nohtov

Da bo nega popolna in izgled vaših nohtov čudovit, dodajte piko na i z novim Scholl Velvet 
Smooth oljem za nohte, obogatenim z Omega 3 in vitaminom E.

udobje vaših nog.

Scholl EVERYDAY COMFORT

Počutite se boljše vsak dan s Scholl Everyday Comfort – 
vložki za vsakodnevno udobje. Gel Activ™ tehnologija varuje 
vaše noge na vsakem koraku tako, da se počutite polni 
energije.

KAKO DELUJE?
1. Ultra-soft modri gel zagotavlja vrhunsko absorpcijo 
udarcev tam kjer najbolj potrebujete
2. Čvrstejši rumeni gel zagotavlja podporo nožnega loka 
pred udarci ob tla.

12



NOVOSTINOVOSTI

Scholl SPORT

Idealni za športno obutev, Scholl Sport vložki 
zagotavljajo absorpcijo udarcev in delujejo kot 
drobne vzmeti za zaščito vaših nog.

• Zaščitijo aktivne noge, kjer je najbolj potrebno

• Absorbirajo udarce in zmanjšujejo obremenitve 

 sklepov

• Testirano na športnikih

KAKO DELUJE?

1. Ultra mehka modra gel podloga 

zagotavlja odlično absorpcijo udarcev 

za zmanjšanje obremenitev spodnjih 

sklepov

2. Trden lok vložka zagotavlja dodatno 

podporo za boljšo kontrolo gibanja in 

stabilnost

3. Mehkejši gel in trdnejša pena za 

zaščito, kjer jo najbolj potrebujete

Scholl Work

Dovolj vzdržljivi za moške in ženske, ki svoje delo 
opravljajo stoje. Scholl Work vložki zagotavljajo 
vrhunsko oblazinjenje, ki traja.

• Odprtine zagotavljajo hladno in suho stopalo

• Odlični za podporo nožnega loka

• Celodnevna absorpcija udarcev, še posebej

 na trdih površinah 

KAKO DELUJE?

1. Mehkejša pena za ublažitev, kjer 

je potrebna pri sprednji absorpciji 

pritiska

2. Povečana pena za ublažitev 

podpore na nožnih lokih

3. Vstavki modrega gela za podporo 

peti. Zagotavljajo absorpcijo udarcev 

tam, kjer to najbolj potrebujete.

Vsi Scholl GelActiv vložki so na voljo v velikostih za moške in ženske, na želeno velikost pa jih enostavno 
prirežete. Vložke Everyday enostavno vložite v obutev, pri ostalih dveh različicah pa originalni vložek 
iz obutve odstranite ter vstavite Scholl GelActiv vložek. Vložek zamenjajte vsakih 6 meseev ali ob 
prvih znakih obrabe.

13



NOVOSTINOVOSTI

Za dolge, sive zimske večere je Airwick pripravil nove vonjave v čudovitih embalažah.

Z mehkim sijajem skozi steklo ustvarja elegantne svetlobne učinke in nenehno spreminja vonjave, ki vaše čute 
odpeljejo v čarobne, intimne in zasanjane kotičke. Ko je svečka prižgana, spreminja barvo. Na voljo v treh vonjih:

Essential oils – Nežne linije ovite s čutnimi vonji, prepojenimi z naravnimi eteričnimi olji, ki trajajo do zadnjega 
plamena. V mat ali dekoriranem steklenem kozarcu. Na voljo v naslednjih vonjih:

Tao – sveča, ovita v elegantno oblikovan steklen kozarec s kovinskim pokrovčkom, neprestano spreminja svoj 
vonj. Na voljo v treh vonjih:

MUM’S BAKING

APPLE & CINNAMONN

MUM’S BAKING

COZY BY THE FIRE

VANILLA

COZY BY THE FIRE

TURQUOISE OASIS 

BERRIES

TURQUOISE OASIS 

14



NOVOSTINOVOSTI

Le Petit Marseillais je pripravil dva nova izdelka za nego kože, izčrpane od poletnega sonca, morja, 
vetra in bazenskega klora. Kot oddaljen spomin na prečudovito poletje:

VLAŽILNO IN NEGOVALNO MLEKO ZA TELO ZA SUHO KOŽO

Na začetku poletja, ko sonce 

razprostre svoje prve žarke čez 

podeželje, polja oživijo z nežnimi 

cvetovi, ki se bahajo z močno in 

edinstveno rdečo barvo. Lahki in 

nežno zgubani, izgleda, kot da nežno 

plešejo ob najrahlejšem dihu zraka. 

To je čas za mak in poletne sprehode, 

prvih srečanj s prebujajočo naravo.

Zato, da vsako jutro napolni z vonjem 

poletja, je Le Petit Marseillais izbral 

mak, divji in nežen, za svojo novo 

sestavino mleka za vlaženje za 

suho kožo. Poudarek na očarljivem 

postanku v Provansi: Naj vas 

prevzame šarm te nežne cvetlice, 

uživajte v trenutku zadovoljstva 

in dobrega počutja! Le Petit 

Marseillais je dodal dve sestavini, ki maku dodata mehkobo 

in privlačnost: mleko bombaževca in sladki mandelj.

Vdihnite zapeljivo aromo
S prefinjenim, cvetlično-čutnim vonjem, bo ikonični LePetit 

Marseillais razveseljeval vašo kožo ves dan...

Občutek mehkobe za suho kožo
Lahko kot makov cvetni list, mleko podari koži žameten ovoj. 

Blažilna, edinstvena formula vlaži in neguje tudi suho kožo. 

Občutek mehkobe in voljnosti traja 

24 ur. Odkrijte, kako lahko vlaženje 

postane sinonim za užitek! V svoji 

elegantni in živo rdeči embalaži bo 

novo Le Petit Marseillais vlažilno 

mleko hitro postalo najboljši prijatelj 

vase kože.

Lahkost maka
Le Petit Marseillais je svoj mak 

izbral med tistimi, ki rastejo pod 

mediteranskim soncem. Cvetni lističi, 

rezultat organskega kmetijstva, so 

ročno nabrani.

Privlačnost sladkega
mandlja
Drevo je kot šopek tisočih malih belih 

cvetov. Njegovo cvetenje je znak 

ponovnega rojstva narave. Pokrit z žametasto lupino, njegov 

sadež vsebuje jedro iz katerega pridobimo olje s hranilnimi in 

mehčalnimi lastnostmi, znano že iz antičnih časov.

Mehkoba mleka bombaževca
Ko sadež/cvet bombaževca dozori, tisoče belih vlaken 

obkroža njegova semena. Tvorijo dragocen kosem, ki je 

presenetljivo mehak in svilnat: bombaž. Iz the bombažnih 

semen se pridobi olje, ki omogoči pridobivanje mehkega in 

nežnega rastlinskega mleka.
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NOVOSTINOVOSTI
OBNOVITVENO MLEKO ZA TELO ZA RAZPOKANO IN IZSUŠENO KOŽO

Pozimi je suha in poškodovana koža dražeča in neprijetna. Da bi navlažili, obnovili in zaščitili kožo, je Le 
Petit Marseillais izkoristil svoje potovanje po Mediteranu za iskanje nove lepotne formule.

Tri sestavine za edinstveno formulo:
⇢ Karite (Shea) - S hranilnimi lastnostmi

Karite orešček, priljubljena lepotna skrivnost 

kraljice Nefertiti, ki so jo zapeljale njegove vlažilne in 

hranilne lastnosti.

⇢ Aloe - Z blažilnim delovanjem

Cvetenje te pra-rastline je izjemen dogodek, saj 

cveti le enkrat v življenju. Izvleček iz njenih listov je 

znan po tem, da vlaži kožo.*

⇢ Čebelji vosek - Z zaščitnimi lastnostmi

Ta čebelji izloček se že stoletja uporablja zaradi svoje 

osupljie mehkosti in kremne teksture, ne smemo pa 

pozabiti njegovega slastnega vonja po medu, tako 

svežega kot sladkega. Prepoznane pa so bile tudi 

njegove zaščitne in mehčalne lastnosti za kožo.

Zimske skrivnosti Le Petit 
Marseillais z obnovitvenim 
mlekom

Odkrijte občutek izjemnega
udobja!
Nežen in bogat, blaži suho kožo in 

zagotavlja vse, kar suha koža potrebuje 

tekom zime. Takoj navlaži, intenzivno 

hrani ter temeljito obnovi kožo za 24 

ur. Pozabite na zategnjenost, draženje 

in občutek neugodja: koža je mehka in 

prožna. Obnovitveno mleko se hitro vpije 

in ne pušča mastnega filma, kožo pa ovije 

z mehkobo. Koža je pripravljena na zimo.

Listerine TOTAL CARE SENSITIVE

Kaj LISTERINE® Total Care Sensitive ponuja?
• Ob uporabi dvakrat dnevno, LISTERINE® Total Care Sensitive dokazano 

 očisti celotno ustno votlino in ciljno deluje na več vzrokov občutljivosti zob.

• Primerno tudi za otroke v starosti 6-12 let, 10ml,

Lastnosti:
• Tvori zaščito pred nenadnim ostrim občutkom občutljivosti

• Okrepi zobno sklenino, tudi na težko dostopnih mestih

• Ohranja dlesni bolj zdrave in tako pomaga preprečiti njihov odmik, občutljiv 

 predel pod njimi pa je bolje zaščiten

• Zmanjša zobne obloge, uniči bakterije v medzobnih prostorih in osveži dah

Olajšanje bolečine:
• Deluje na konice živcev v zobu z odpravo boleče reakcije

• Aktivna sestavina: Kalijev nitrat (Potassium Nitrate)

• Enak mehanizem delovanja kot Sensodyne zobna pasta

Nadzor zobnih oblog:
• Preprečuje odmik dlesni zaradi bolezni le-teh

Fluorid:
• Remineralizira zobno sklenino
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NOVOSTINOVOSTI

Žar Russell Hobbs FAMILY GRILL & MELT

Vsestranski žar Russell Hobbs Family Grill & Melt je rešitev 
za hitro hrano brez slabe vesti! Ogrevana spodnja plošča je 
oblikovana za odvajanje odvečne maščobe v odstranljive 
pladnje, zaradi česar se vsebnost maščob hrane zmanjša 
za do 42%*.

Je odličen za pripravo obrokov in prigrizkov 

za vso družino, saj lahko spečete do pet porcij 

hrane. Prav tako je primeren tudi za pripravo bolj 

občutljivih živil, kot so ribe, kjer ne želite dodati 

pritiska, temveč le toploto.

Žar Russell Hobbs Family Grill & Melt na priročen 

in zdrav način pripravi hrano, ki jo ljubite, ter hkrati 

zmanjša vsebnost maščobe v njej.

*Izmerjeno na govejih burgerjih z 20% maščobe 

(113 g)

Remington kolekcija PROtect

PROtect je nova in inovativna kolekcija za oblikovanje las, ki je bila oblikovana glede na izkušnje 
uporabnikov. Vrhunsko oblikovani izdelki predstavljajo pravi preboj v negi las, saj tehnologiji HydraCare 
in ThermoCare zagotavljata oblikovanje z manj toplote za manj poškodovane lase.

PROtect ravnalnik las s tehnologijo HydraCare zagotavlja 

popolno ravnotežje vlage in toplote, s čimer zaščiti lase med 

oblikovanjem in poskrbi za 68% manj poškodovanih las.

Ravnalnik nenehno sprošča hladno meglico, s katero vlaži in 

pripravlja lase, preden gredo skozi plošči ravnalnika.

PROtect kodralnik uporablja tehnologijo HydraCare, s 

katero zaščiti lase pred poškodbami, hkrati pa zagotavlja 

čudovite ter dolgotrajne kodre. Hladna meglica vlaži 

lase ter tako omogoča oblikovanje z manj toplote za 

profesionalne rezultate in 62% manj poškodovanih las.

PROtect sušilnik s tehnologijo ThermoCare zagotavlja 

hitro sušenje z manj 

toplote, kar pomeni 

odlične rezultate z 

manj poškodbami 

las. Sušilnik ima 

tudi napreden 

grelnik, prepojen s 

keratinom, arganovim 

in makadamijevim 

oljem, za sijoč in zdrav 

videz las.
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Rudnik, Scholl, redna polica

HM Rudnik, Scholl,
2. in 3. dodatna izpostavitev

HM Rudnik, Scholl,
1. dodatna izpostavitev
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Rudnik, končnica Santana & Franck

HM Šiška, izpostavitev Franck

HM NM, izpostavitev Kandit

HM Kromberg, končnica
Franck & Kandit
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HM Slovenj Gradec, izpostavitev Franck

Spar Slovenj Gradec izpostavitev Franck

ISP Qlandija izpostavitev Franck

M Jagoda, izpostavitev Franck

POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Jager Ptuj, izpostavitev Kandit

Spar Ptuj, izpostavitev Kandit

Spar Ormož, izpostavitev Kandit

Spar Pobrežje, končnica Kandit
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Spar Šiška, Sensormatiki Listerine

ISP NG, Sensormatiki Listerine

HM Šmartinka, končnica Listerine + LED zaslon
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM NG Kromberg, LPM izpostavitev

ISP Velenje, LPM izpostavitev

HM Šiška, LPM izpostavitev

M HM NG Mesto, LPM končnica
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

M HM KP, J baby izpostavitev Spuži

M HM NG, J baby izpostavitev Spuži
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, izpostavitve Elmex, Colgate in Palmolive:
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM NG Mesto, končnica Palmolive HM KP, končnica Colgate, Palmolive in LPM

HM Velenje, končnici Colgate in Palmolive
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

SM Tuš Logatec, končnica CPA

Tuš Planet KR, končnica CPA

SM Tuš Grosuplje, piramida

SM Tuš Šentilj izpostavitev Colgate

27



POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

IS Vič, stojalo Colgate

IS Velenje, končnici Colgate in Palmolive

Spar Radovljica,
stojali Colgate in Palmolive
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Spar Šk. Loka, 
izpostavitev

M HM Šiška, 
izpostavitev

M HM MB 1, 
izpostavitev 

Saponia

POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI
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SLAVLJENCISLAVLJENCI

Konec avgusta je Abrahama srečala Karmen. Kako vesela (ga) je bila, pa povedo spodnje fotografije...

Karmen, še enkrat: VSE 
NAJBOLJŠE!

TEHTNICE, ŠKORPIJONI IN STRELCI –
VSE DOBRO
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NOVOROJENČKI

BABYBOOM

NOVOROJENČKI

BABYBOOM

Prvi teden septembra, 
natančneje 6. 9. 2015, je Adriano 
že drugič postal očka. Tokrat je 
mamico in očka razveselil sinko 
Manuel, ki ga je bila zelo vesela 
tudi sestrica Inaja. Dečko je bil že 
ob rojstvu pravi korenjak, velik 
54 cm in težak 3930 g.

Letos je pri nas res bogato leto, saj bomo (smo) dobili 
kar osem novorojenčkov. Aleš j., Adriano, Damjan, Maja 
D. in Kika  so svoj naraščaj že predstavili, na male štručke 
pa čakajo še Barbi, Blanka in Sanela.

Tudi mi se veselimo njihovega živžava.

Konec septembra, v noči na 
nedeljo 27. 9. 15, pa je svojo 
prvorojenko dočakal še Damijan. 
Očku, mamici in bratcu Aneju 
se je pridružila sestrica Karlina, 
velika 52 cm in težka 3830 g.

Končno (še mi smo komaj čakali) 
pa je svojega prvorojenca 
dočakala tudi Maja D. 8. 10. 15, 
ob 7.uri zjutraj, jo je razveselil 
mali korenjak, velik 53 cm in 
težak 3780 g. Mamica in očka 
sta ga poimenovala Aleksander.V petek, 23. 10. 15, malo po 17. uri 

je na svet po kar nekaj matranja 
končno prišel Val, velik 52 cm in 
težak 3780 g. Čestitamo mamici 
Kiki in očku Anžetu.

ČESTITAMO!

31



MLADOPOROČENCIMLADOPOROČENCI

Prav potiho se je svoje koruzništvo odločil prekiniti Darjan. Zbral je 
pogum in svojo dolgoletno izbranko in mamico dveh nadebudnežev 
končno pospremil pred oltar. Darjan in Maja, iskrene čestitke in vse 
lepo vama želi celoten kolektiv.

Iz gospodične pa je gospa postala Ines (Gina), Kikina desna roka v skladišču. Ines, tudi tebi in tvojemu 
soprogu seveda čestitamo in želimo vse najlepše.

MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL

POSLOVNA PODOBA (image)

32

Kaj (vse) je image?

Sam izraz image (v nadaljevanju: podoba) zajema emocionalno sliko oz. predočbo o neki osebi, 
proizvodu, podjetju, državi in narodu. Je skupek prepričanj, idej in vtisov, ki jih imajo drugi v odnosu 
do njih. Odnosi in aktivnosti teh subjektov v odnosu na osebo, proizvod/uslugo, podjetje so v 
velikem delu pogojeni prav z imageom.

Image = komunikacija

Osebni izgled je komunikacija in to tista 
dominantna – neverbalna. Neverbalno 
komunikacijo tvorijo: govorica telesa, drža, geste, 
glasovni izrazi in izrazi obraza. Torej vse tisto, 
kar predstavlja podobo osebe. Zaradi tega je za 
napredek v karieri odločilnega pomena osvestiti 
pomen podobe in izpopolniti veščine upravljanja 
z njo, kot z delom upravljanja s samim sabo. 
Upravljanje s podobo se sestoji iz nekaj korakov.

Prvi je prav ozaveščenje pomena osebne podobe 
kot poslovnega izgleda. S tem korakom se bomo 
pozabavali v tem zapisu. Ameriška različica 

pregovora »Obleka (ne) naredi človeka« trdi, 
da: »Imidž ustvari ali uniči«. To najbolje potrjuje 
primer prvega vtisa s katerim se pridobi 
naklonjenost ali odbojnost. Kako točno in kritično 
pomembno je to v poslovnih stikih najbolje vedo 
tisti, ki so zaradi poslu neprilagojenega videza 
izgubili pomembne poslovne priložnosti. Pri 
prvem vtisu je izjemno pomembna prav vizualna 
komponenta. S svojo pojavnostjo in nastopom 
predstavljamo tako sebe kot tudi proizvode/
usluge, podjetje, dejavnost, v mednarodnih stikih 
pa tudi državo in narod. Podoba je t.i. komunikacija 
pred komunikacijo.



MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL
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Mi smo sporočilo

Poslovna podoba je naš osebni 
marketing, ki nam pomaga ali 
škoduje pri razvoju kariere. Zato 
je vlaganje v osebno podobo 
neposredna investicija v lastno 
kariero.

Naša podoba v očeh drugih je 
hkrati sporočilo, ki ga pošiljamo 
na osnovi predvidevanj o nas.

Upravljanje s podobo

Poslovna osebna in s tem povezana korporativna podoba ni nekaj 
kar nam je zadano ampak jo lahko nadgradimo in oblikujemo, torej z 
njo lahko in moramo aktivno upravljati.
Splača se torej vložiti nekaj truda v to, da izgledamo kolikor je le 
mogoče dobro in v skladu s poslom, ki ga opravljamo, saj s svojim 
vizualnim izgledom predstavljamo ne le samega sebe ampak tudi 
podjetje. Zato je treba pri ustvarjanju vizualne identitete poudariti 
osebnost in izkazati svoj stil ter tudi z osebnim izgledom pripomoči 
k uspehu posla in podjetja. Tukaj je tudi izpopolnjevanje in trening 
družbenih disciplin, kot sta govorništvo in zavedanje o ustrezni 
neverbalni komunikaciji.

Elementi osebne podobe

Pozornost usmerite na: 
⇢ oblačenje in zunanjost – splošni urejenosti in negovanosti; pre(poznati) svoj osebni stil in ga uskladiti 
 z vrsto dela
⇢ telesno govorico – mimika, gestikulacija, očesni stik, pozicija telesa pri stanju, hoji, sedenju, drža in 
 usmerjenost telesa proti (ali od) sogovornika 
⇢ dotikanje – trepljanje, rokovanje in družabni poljub (pazljivo zaradi razlik med posamezniki in kulturami)
⇢ časovno obnašanje – odnos do svojega in tujega časa, občutek za čas
 prostorsko obnašanje pri stanju in sedenju - uporaba svojega, tujega in skupnega prostora
⇢ govorno obnašanje – izbor besed, hitrost, ritem, jakost, artikulacija, melodija, jasnost govora,
 aktivno poslušanje
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Sestavljanje poslovne
garderobe

Vizualna podoba ima 
neverjetno moč! Obstajajo 
številne študije, ki kažejo, da je 
naš videz v resnici veliko bolj 
pomemben, kot si ljudje mislijo. 
Ko nekoga prvič srečamo, je 
prvi vtis, ki ga pustimo, v 70 
% odvisen od tega, kakšno 
mnenje si ljudje ustvarijo o 
nas. In morda se tega sploh 
ne zavedamo, vendar naš um 
ustvarja mnenje v samo nekaj 
sekundah, ko smo prvič videli 
nekoga. Torej, kaj mislite, da 
je vaš osebni izgled pravi o 

vas? Imate morda že tisti želen 
poslovni videz; ali izgledate 
samozavestni, zanesljivi in 
vredni zaupanja? Kakšen je prvi 
vtis, ki ga pustite na ljudi?

Z obleko povejte, kdo ste

V poslovnem svetu vtis, ki ga 
pustite, pogosto igra ključno 
vlogo. Ne glede na to, ali gre 
samo za intervju, nastop na 
javni televiziji, srečanje s 
pomembno stranko ali celo 
zmenek, vse stvari, ki jih nosite 
(ličila, oblačila, pričeska) so 
enako pomembne. S tem, kako 
se oblačimo, svetu sporočamo, 

kdo smo. In če ste videti, kot 
da vam ni mar za izgled, vas 
okolica lahko hitro označi kot 
površne, nesposobne ali ne 
vredne zaupanja.

Vendar kako se oblačite ne 
vpliva le na ljudi okoli vas 
ampak vpliva tudi na vas 
kot osebo. Če izgledate 
dobro, tudi vaša govorica 
telesa odraža samozavest. 
Počutite se in izgledate bolj 
samozavestni - zato boste 
deležni več spoštovanja od 
kolegov sodelavcev in naredili 
boste močnejši vtis na stranke 
ter vodstvo.

(Vir: www.moj-posao.net; www.ninavidmarblog.com)
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ŽIVLJENJE BREZ MADEŽEV

Zveni idealno in skoraj nemogoče, kajne? Sploh po 
dolgem, vročem poletju in čudoito topli jeseni, ko se 
na naših oblačili naberejo številni različni madeži tako 
od sadja, sladoleda, vina, žar omake pa do kreme za 

Dr. Beckmann Pre Wash
Za trdovratne madeže je primeren 
Dr. Beckmann Pre Wash s posebej 
oblikovano ščetko na vrhu 
plastenke, katere mehanični učinek 
omogoča lažje odstranjevanje 
madežev. S čistilom odstranite 
madeže maščob, krvi, mleka, 
sadja, ketchupa, otroške hrane, itd. 
Sredstvo je potrebno nanesti na 
madež pred pranjem in pustiti da 
deluje 10-15 minut.

Dr. Beckmann krpice za
vpijanje barv
Zahvaljujoč posebni sestavi Dr. 
Beckmann krpica kot magnet vpija 
odvečno barvo in umazanijo, ki se 
sprostita pri pranju.
Preprečuje posivelost in neželeno 
zabarvanost perila, učinkovita pa je 
pri vseh temperaturah. 
Ločevanje perila po barvah ni več 
potrebno.

Dr. Beckmann Higiensko 
belilo
Belo perilo s časom posivi, zaradi 
predolge neuporabe pa lahko 
pogosto tudi porumeni. 
Dr. Beckmann Higiensko belilo 
odstranjuje posivelost in 
porumenelost ter perilu vrača 
bleščečo belino in ga prijetno, 
sveže odišavi. Učinkovito je že pri 
20°C.

sončenje, samoporjavitvenega losjona ali mleka po sončenju, po možnosti z bleščicam ...

V vsakodnevni tekmi s časom in maratonom obveznosti, ko ne veste, kje imate glavo, je razmišljanje o 
sortiranju oblačil pred pranjem in hkrati obešanje opranega perila v katerem je prav vaša najljubša majčka 
doživela bližnje srečanje z modro nogavico, prava nočna mora! Se strinjate?

Kako rešiti vsaj te »življenske« madeže?
V našem asortimanu lahko najdete varno rešitev z nemškim podpisom – čistila dr. Beckmann. Lahko si 
oddahnete, vaše perilo pa bo s paleto rešitev, ki jih ponuja ta blagovna znamka, ponovno zasijalo.
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OBISK  PRI PRINCIPALU 
DELTA PRONATURA
Napisala: Petra Fortuna

Zjutraj sem poletela proti Frankfurtu, 

kjer me je na letališču že čakal g.Areski. 

Skupaj sva počakala še na Ano iz 

Zagreba, potem pa smo se odpravili do 

centra mesta.

Frankfurt je prekrasno mesto, kjer 

živi približno 670.000 ljudi. Je peto 

največje mesto v Nemčiji, ponaša pa 

se tudi z najvišjim nebotičnikom v 

ZANIMIVOZANIMIVO

Evropi. Ima dolgo denarniško tradicijo 

in je po podatkih Univerze v Liverpoolu 

najbogatejše mesto v Evropi. Tu imajo 

sedež Evropska centralna banka, 

Nemška zvezna banka in še veliko 

število drugih komercialnih bank. Mesto 

slovi tudi po svojih sejmih.

Frankfurtska borza je največja v Nemčiji 

in ena večjih v svetu sploh, saj se tu 

odvije 85 odstotkov nemške trgovine 

z delnicami. Zato to mesto pogosto 

imenujejo tudi »Bankfurt« oziroma 

»Mainhattan« (kar izhaja iz imena 

krajevne reke in ameriškega finančnega 

središča Manhattan).

Z odlično infrastrukturo in pomembnim 

mednarodnim letališčem Frankfurt 

je mesto prometno vozlišče Nemčije. 

V juliju je podjetje Delta Pronatura 
organiziralo »training day« , kamor 

smo bili povabljeni tudi mi. Tako 
sem dobila priložnost, da odidem 

v Frankfurt in si od blizu pogledam 
proizvodnjo čistil Dr.Beckmann, 

hkrati pa spoznam ljudi, s katerimi 
sodelujem.

Letališče je po prometu, 

odvisno od vira 

podatkov, na drugem 

ali tretjem mestu. Leta 

2003 se je tu vkrcalo 

48.351.664 potnikov, s 

čimer se enači s pariškim 

letališčem Charles de 

Gaulle (48.220.436) 

in zaostaja le še za 

londonskim letališčem 

Heathrow (63.487.136).
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Ko smo si ogledali Frankfurt,  smo 

se odpeljali do Egelsbacha, kjer ima 

Delta Pronatura sedež. Podjetje je lani 

praznovalo 80-letnico obstoja. Vodi ga 

tretja generacija lastnikov Beckmann 

in Krauss. Danes je blagovna znamka 

Dr.Beckmann prisotna v več kot 70-

ih državah na vseh celinah. So pionirji 

na področju odstranjevalec madežev 

in čistil za gospodinjstvo. Ogledali 

smo si proizvodnjo in njihove razvojne 

laboratorije. Poizkusi, ki so nam jih 

pokazali,  so bili resnično fascinantni. 

Tam smo se zadržali kar debele tri 

ure, čas pa je še prehitro minil za vse 

zanimive prikaze in naša vprašanja. 

Ogledali smo si še skladišče, ki je eno 

najmodernejših v Nemčiji. Je v celoti 

avtomatizirano, »roboti« pa opravljajo 

delo namesto ljudi. Tudi ponoči ali 

takrat, ko ni dela, roboti delajo in 

optimizirajo skladiščeno blago do 

potankosti.

V podjetju vlada prijetna klima, povsod 

je čutiti spoštovanje, sodelovanje 

in dobro voljo. Za nas so poskrbeli v 

nemškem slogu, kar pomeni, da je bilo 

vse enkratno in natančno organizirano. 

Izkazali so se za krasne gostitelje, vse 

je potekalo po točno predvidenem 

planu. Vzeli smo si čas še za »store 

check«, kjer smo bili presenečeni nad 

maloprodajnimi cenami, saj te kar 

konkretno odstopajo od naših. Navzdol, 

seveda. Pogostili so nas z večerjo v 

prijetnem trendovskem lokalu, kjer se 

nam je pridružilo še nekaj zaposlenih v 

Delta pronaturi.

Dva dneva sta hitro minila, ob 

natrpanem urniku smo bili kar utrujeni, 

a je bilo vredno. Prijetno je bilo 

spoznati vse te ljudi, s katerimi dnevno 

sodeluješ in komuniciraš preko mailov 

in telefonov, sploh pa je bilo poučno in 

koristno videti njihovo proizvodnjo ter 

kako nastajajo čistila, ki jih prodajamo. 

To in sama predstavitev , ko se na 

lastne oči prepričaš, da čistila resnično 

»delujejo« bo pomagalo tudi pri 

nadaljnem lansiranju novih proizvodov 

in seveda lažji in bolj kakovostni 

predstavitvi z naše strani.

Če povzamem… bila sta krasna 

dva dneva, v katerih  nam je naš 

gostitelj uspel približati proizvode 

Dr.Beckmann na takšen način, da smo 

še bolj prepričani v njihovo učinkovitost 

in posledično uspeh, kar je prednost 

pri prodaji in obstoju same blagovne 

znamke na tržišču. Vse skupaj je združil 

še s prijetnim druženjem, ogledom 

mesta Frankfurt in sijajno organizacijo. 

V prihodnje si želim čimveč takih 

poslovnih druženj.
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KITAJSKI HOROSKOPKITAJSKI HOROSKOP
PODGANA - Jesensko obdobje vam prinaša nekaj drobnih sprememb. Prišli 
boste do spoznanja, da ste v preteklem obdobju preveč gledali na to, kaj si 
mislijo drugi in se premalo postavili zase. Samozavest vam bo pomagala tudi 
na poslovno finančnem področju, kjer postajate vedno bolj odločni in prodorni. 
Zaradi ugodnih energij boste v zraku začutili ljubezen in željo po povečani strasti. 
Obetajo se vam prijetne avanture. V jesenskih mesecih vam lahko nekdo, ki mu 
sicer zaupate na poslovnem področju malce ponagaja, vendar boste kljub temu 
uspešni in pripravljeni na številne nove podvige.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Pes
Napetosti in možnost konfliktov: Zmaj
Ljubezen in strast: Mačka

KONJ - Ko boste vstopili v jesen, se boste nekoliko zamislili. Razdvojenost na 
čustvenem področju vas bo še naprej spremljala. Še posebej v drugi polovici 
oktobra, ko vas bo težko ustaviti. Želeli si boste biti v družbi in se zabavati na 
vse možne načine. Na poslovnem področju vas čakajo v jesenskih mesecih zelo 
ugodne in donosne rešitve. Lahko se odločite za dolgoročen projekt, ki bo dobil 
pravo obliko šele takrat, ko se boste vi odločili, da je dovolj zrel. S prijatelji boste 
konec jesenskega obdobja težko našli skupni jezik, saj bo vaša vizija popolnoma 
drugačna od njihove, kljub temu pa se poskusite malce zadržati.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Pes
Napetosti in možnost konfliktov: Opica
Ljubezen in strast: Kača

BIVOL - V jesenskem obdobju vas bo mikalo potovanje, ki je drugačne narave. 
Zberite pogum in pojdite. Morda boste v drugem okolju lažje razmislili in se 
odločili. V obdobju, ki je pred vami, se vam lahko zgodi, da boste zaradi vpliva 
partnerjevih neustreznih pripomb čustveno nekoliko nestabilni. Ustavite se in 
prisluhnite tudi drugi strani saj boste situacijo tako veliko lažje rešili. Obveznosti 
vas bodo počakale in do konca novembra se vam bodo zadeve sestavile v pravi 
smeri, kljub temu da imate že nekaj časa občutek, da se nič ne premika, tako kot 
bi se moralo.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Petelin
Napetosti in možnost konfliktov: Koza
Ljubezen in strast: Podgana

KOZA - V jesensko obdobje boste stopili neodločni. Bodite pazljivi pri 
popravljanju škode, ki je nastala v zadnjem obdobju, predvsem pa stojte za 
svojimi besedami in dejanji. Aktivnosti povezane s potovanji ali izobrazbo, 
bodo povzročile nekaj stresa. Pričakujte informacijo, ki vas bo presenetila! V 
poznem jesenskem obdobju boste vedno bolj utrujeni, pazite, ker vas nekdo ne 
bo razumel na pravi način. Naj bodo vaši odgovori bolj kratki in jedrnati, s tem 
boste več dosegli. Na ljubezenskem področju si boste končno izborili kar si želite 
že dlje časa.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Merjasec
Napetosti in možnost konfliktov: Kača
Ljubezen in strast: Pes

TIGER - Začetek jeseni bo poln nemira. Ne bodite tako zadržani, kar se tiče 
čustvenih zadev. Tisti, ki ste v vezi se boste z partnerjem veliko pogovarjali o 
skupnih stvareh. Na dan lahko pridejo skrivnosti, ker se boste težko zadrževali. 
Ker boste samozavestni in prepričani v svoj prav, vam bodo vse zadeve nekoliko 
lažje, kot v preteklem obdobju. Na poslovnem področju vam bo uspelo sestaviti 
zadeve, ki so se vam zdele nemogoče in se soočiti tudi z opravili, ki bodo od vas 
zahtevala prilagajanje. Na ljubezenskem področju vam bo veliko lažje v mesecu 
novembru, ko bo vse skupaj bolj pestro.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Merjasec
Napetosti in možnost konfliktov: Petelin
Ljubezen in strast: Konj

OPICA - Nekaj nejasnosti bo na začetku jesenskega obdobja vezanih na poslovno 
področje, kjer bo nekoliko napeto stanje. Zresnili se boste in poskušali čim več 
zaslužiti. Monotonost vas bo utrujala, želeli si boste sprememb, ki pa si jih boste 
morali pričarati sami. November vam bo veliko bolj naklonjen. Iskren pogovor s 
prijateljem vam bo olajšal marsikatero situacijo in vas pripeljali do spoznanja, 
da v bistvu delate prav, le drugi tega ne znajo sprejeti na pravi način. Če ste 
imeli težave z brati ali sestrami, jih boste jeseni razčistili in morda celo rešili na 
ustrezen način.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Zmaj
Napetosti in možnost konfliktov: Mačka
Ljubezen in strast: Tiger

MAČKA - V začetku jesenskega obdobja boste polni energije. Ker ste na poslovnem 
področju uspešni, se vam povečujejo tudi ambicije. Pazite na to v kakšnih krogih 
se gibljete. Na področju čustev bo sproščeno vzdušje prisotno v mesecu oktobru, 
takrat se boste tudi sposobni postaviti zase na ustrezen način. Razmišljali pa 
boste tudi o poglobitvi odnosa, ki vas obremenjuje. Spremenili boste svoj stil, 
poskušali boste biti še bolj vpadljivi. To vas lahko drago stane, še posebej če se 
nahajate v resni vezi. Delo vam v jeseni ne bo povzročalo večjih težav.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Petelin
Napetosti in možnost konfliktov: Konj
Ljubezen in strast: Koza

PETELIN - Začetek jeseni ne bo najbolj prijeten. Poplačati boste morali dolgove, 
ki ste si jih nakopali v preteklem obdobju. Nekdo vam bo sicer priskočil na 
pomoč, vendar se boste morali znajti sami. V novembru se bo vse skupaj 
razjasnilo, zadihali boste. Zaslužili boste dovolj, tudi čustva bodo vznemirljiva. 
Jesen vas usmerja v poslovne zadeve, s katerimi ste bili dlje časa v zaostanku. 
Veliko časa boste preživeli na delovnem mestu. Tudi na čustvenem področju 
vas čaka podobna zgodba. Pri nasprotnem spolu boste zelo zaželeni in s svojo 
simpatičnostjo se boste vtisnili v misli številnih ljudi.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Bivol
Napetosti in možnost konfliktov: Merjasec
Ljubezen in strast: MačkaZMAJ - Začetek jesenskega obdobja ne bo ravno po vaših merilih. Včasih se vam 

bo zazdelo, da prihajate iz drugega planeta. V mesecu oktobru boste ugotovili, 
da premalo časa posvetite čustvom in partnerju, če ga imate. Delo bo bolj 
monotono, saj vanj ne boste vlagali pretirane energije. V novembru se boste 
končno malce umirili. Posvetili se boste učenju, ki ste ga v zadnjem obdobju 
zanemarili. Še posebej v drugi polovici novembra, ko vam bo nekdo naklonjen, 
lahko dosežete čudovite rezultate. Ljubezen bo dobila povsem novo podobo, 
takšno, ki vam bo pisana na kožo.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Opica
Napetosti in možnost konfliktov: Pes
Ljubezen in strast: Merjasec

PES - Energije imate dovolj, da postorite stvari, s katerimi odlašate že dlje časa. 
Tisti, ki ste samski, vam bo začetek jeseni zelo naklonjen, še posebej če imate 
željo po novih poznanstvih in novih razmerjih. Finance vam bodo povzročale 
manjše preglavice, zato ne zapravljajte preveč. Vezani boste zelo zadovoljni 
v objemu svojega partnerja. Jesen vam z naklonjenimi energijami prinaša tudi 
nekaj nestabilnosti. Nehajte se oklepati stare zgodbe, raje se usmerite v novo, 
ki vas čaka že za vogalom, le odločiti se boste morali počasi, kaj si v resnici sploh 
želite.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Podgana
Napetosti in možnost konfliktov: Petelin
Ljubezen in strast: BivolKAČA - Mesec oktober in november bosta za vas na čustvenem področju 

nekoliko nestabilna. Zahtevajte na ustrezen način več pozornosti in dobili jo 
boste. Proti koncu jeseni bo vse drugače, sprememba vam narekuje pravo pot, 
kjer se boste veliko boljše počutili. Situacija, ki vam ne bo najbolj pisana na kožo, 
se lahko loti vašega nemira, povezanega z željami na čustvenem področju. V 
jesenskem obdobju boste deležni vznemirljivih priložnosti. Najboljše rezultate 
pričakujte tam, kjer ste jih gradili že nekaj časa, vendar žal brez pravega uspeha. 
Sedaj boste bolj sigurni vase in v svoje odločitve.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Konj
Napetosti in možnost konfliktov: Bivol
Ljubezen in strast: Merjasec

MERJASEC - V jesenskem obdobju se boste počutili, kot da ste zvezani z vrvjo. 
Vaša nedovršena komunikacija vas bo v mesecu oktobru nekoliko zavirala. 
Probleme vam bodo povzročale tudi nerešene finance. Vaša najboljša možnost 
je, da se umirite in počakate na boljši čas. V novembru boste zajadrali v boljše 
počutje. Pojavila se bo simpatija, ki lahko vaše življenje postavi na glavo, v 
pozitivnem smislu. Varujte se navideznih konfliktov, ki lahko še povečajo vašo 
agresivnost. Poskusite vse kar boste reševali, reševati bolj umirjeno.
Pozitivno ujemanje v tem obdobju: Tiger
Napetosti in možnost konfliktov: Petelin
Ljubezen in strast: Opica
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Če nisi zadovoljen z včerajšnjim dnem, imaš danes možnost, da narediš nekaj 
drugače. Ne izgubljaj časa s tem, kar je bilo. Bodi danes boljši.

Če si pred dvema tednoma z nečim začel, potem si danes v tem za dva tedna 
boljši ...

Najboljši način, da bo nekaj narejeno je, da se lotiš in narediš. Ne išči drugih 
načinov, ker jih ni.

“Sprememba je najtežja na začetku, najbolj zakomplicirana na sredini in 
najboljša na koncu.”

“Če mislite, da je znanje drago, potem preverite, koliko stane nevednost.”

Ne jemlji nikogar za samoumnevnega. Ne glede na to, koliko časa ga poznaš, 
še vedno ima veliko za pokazati, če mu daš priložnost.

“Naša največja slabost je v tem, da odnehamo. Najbolj zanesljiv način, da 
dosežemo uspeh je vselej ta, da poskusimo še enkrat.” Thomas Edison

“Ne sprašujte, kaj vaši kolegi lahko naredijo za vas, raje vprašajte, kaj vi lahko 
naredite zanje!” Earvin Magic Johnson

“Nihče vam ne more preprečiti, da se odločite, da boste izjemni.”

TRENUTEK ZA MOTIVACIJO...


