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Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Že od nekdaj sem bila mahnjena na revije. Začela sem z Anteno in Bravotom, drugega poleg legendarne
Jane in Naše žene pač ni bilo. Zato sem vedno izkoristila priliko, ko je šel kdo od bližnjih čez mejo, da mi je
prinesel Bravo ali pa katero od bolj modnih mojstrovin, Grazio, Gioio in podobne kultne zadeve. Kasneje
so, namesto »lovilcev prahu«, z vseh potovanj z mano prihajale Elle, Vouge, Marie Claire in podobne. Z
njimi sem ravnala kot z Biblijo, nihče jih ni smel niti pogledati, kaj šele prijeti v roke, dokler jih nisem do
potankosti »predelala«. Vse na njih mi je bilo všeč: vonj, nore fotografije, izjemno oblikovanje, kvaliteta
papirja. In seveda članki...Takšni, ob katerih pozabiš, da mogoče obstaja še kakšna druga resnica...
Sem pa pred kratkim v eni od slovenskih revij brala kolumno, kjer avtorica piše o tem zakaj je prav, da
nam nekdo (ali mi drugim) pove, da ne delamo prav. Pa sploh ni važno, kdo je pred nami. Seveda tudi
sama nisem najbolj navdušena, ko kdo pred mene postavi ogledalo, v katerem lahkom vidim svoje
napake, a sem hkrati tudi hvaležna in kritiko skušam sprejeti, kot vzpodbudo za svoj napredek. Tišina
pomeni tiho strinjajnje...
Pred vami je prva letošnja številka. Za to in seveda vse naslednje si želim, da bi jim vsaj kdaj pa kdaj
postavili ogledalo...
Ker bi radi bili (še) boljši...
Maja
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Takole polni pričakovanj smo se pred decembrskimi prazniki še zadnjič zbrali skupaj.

Direktor je za nas pripravil povzetek leta, ki smo ga sicer zaključili pod planom a še vedno z rastjo, nad
čimer smo bili seveda navdušeni.
V preteklem letu je Lomas postal polnoleten, kar pomeni, da našo zgodbo pišemo že 18 let. Z redkimi že od
začetka, z drugimi pa malo manj. Tako sta jubilejno 10-letnico v lanskem letu slavila Mateja Umek in Gregor
Demšar. Čestitke obema še enkrat!
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MILLENNIUM DECISION – GET A NEW JOB
Napisal: Peter Levak

In res, po nekaj letih ukvarjanja s prodajo gostinske opreme, sem se ob vstopu v novo tisočletje
odločil, da si poiščem novo službo in sicer takšno , kjer bi se še vedno ukvarjal s prodajo na terenu,
a bi ob tem imel relativno dobro urejen delovni čas cca 8 ur dnevno….

Želel sem si poskusiti nekje, kjer bi se ukvarjal s prodajo

ne razdelijo pakiranj na manj, to mi Matej načrtno ali pa

uveljavljene blagovne znamke in tako sem naletel na

tudi ne, ni povedal. Tako sem trgovine založil v štartu za

Lomas d.o.o. , ki je takrat imel v prodajnem programu

3-4 mesece, ker so dobile vse priporočene artikle po eno

le Gillette in Oral B. Po dveh dneh uvajanja na terenu

pakiranje.

s takratnim šefom Matejem, sem tretji dan na teren v
zgornjo Savinsko dolino šel sam in trgovinam prodal…

Uradno sem na Lomasu začel 5.2.2000, neuradno nekaj

ja 5x preveč, kaj ste pa mislili, saj nisem vedel, da pri

dni pred tem. To je bil čas, ko je med obvezno opremo za

pospeševanjih blaga preko Mercatorja za mini trgovine

delo na terenu, poleg urejenega prezenterja, zaključnic

in zaloge pisal, spadal še vibracijski vrtalni stroj, zidni

bil Koroška, zgornja Savinska dolina, Šaleška dolina in

vložki, vijaki in nekaj modelov stojal za montažo na zid.

spodnja Savinjska od Trojan do Celja (oz Levca pri Celju).

In takrat so bili v trgovinah še veseli, če si jim ponudil,

Na dan sem delal od 15 pa vse do 25 obiskov, saj smo

da jim prostor za prodajo »žiletk« urediš tako, da jim

takrat delali vse, od mikro marketov do supermarketov,

nekam zmontiraš stojalo in bo blago na vidnem mestu,

drogerij, trafik, bencinskih servisov…ni da ni.

tako za kupce kot za blagajničarko, ki bo pazila, da jim
dolgoprstneži ne pokradejo dragocenega blaga. Ker

Po približno letu dni od mojega začetka, smo v prodajni

nas je bilo na terenu veliko, je imel vsak le majhen teren,

program priključili še baterijske vložke Duracell, ki so

ki ga je lahko zato res dobro obvladoval. Moj teren je

bili do takrat prisotni predvsem v tehničnih trgovinah,
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kjer jih je še naprej prodajal prejšnji dobavitelj. Prav

teritorija in celotne Ljubljane. No po zelo napornega

zanimivo je bilo v majhnih vaških trgovinah prepričevati

pol leta, smo stanje kolikor toliko normalizirali in spet

poslovodje, da naj naročijo veliko dražje baterije, kot so

vzpostavili teren s tremi potniki, pridružila pa se je še ena

jih imeli v ponudbi do takrat. Alkalnih namreč na periferiji

tehnična blagovna znamka Russell Hobbs, na SLO tržišču

takrat niso prodajali. Ko sem dodobra obdelal teren tudi

praktično popolna neznanka. Kljub vsem spremembam

z baterijami, pa je kot strela z jasnega udarilo… »Peter

pa sem ves čas dela na terenu v delu užival, lahko bi rekel,

ti greš v ekipo TEHNIKA« . Sicer sem vedel že prej, da

da še najbolj v času ponovnega postavljanja terena za BZ

bomo začeli prodajati tudi BRAUN in da bo za to potrebna

Braun in kasneje BZ Remington.

posebna ekipa, ki bo pokrivala tudi tehnične trgovine,
ampak ker sem v svojem majhnem in že urejenem terenu

Leta 2012 se mi je ponudila nova priložnost in sicer za

prav užival, se nisem želel sam prijaviti, za delovno

delo v pisarni, kot vodja blagovnih znamk tehničnega

mesto na tehniki. No, tako sem iz majhnega terena prešel

prodajnega programa. Sicer sem si vzel čas za razmislek,

na velik, popolnoma neurejen teren, ki se je raztezal na

a sem se na koncu odločil za spremembo in delo sprejel.

severu od avstrijske meje na Koroškem do hrvaške meje

Danes področje tehnike pokriva 5 blagovnih znamk

v Beli Krajini na jugu in od Slovenskih Konjic na vzhodu

in sicer poleg lastne blagovne znamke svetil Mentes,

in Žužemberka in Trebnjega na drugi strani. Teren je bil

baterijskih vložkov Varta, malih gospodinjskih aparatov

popolnoma v razsulu, saj vmes nekaj let ni nihče prodajal

Russell Hobbs, izdelkov za osebno nego Remington, še

Brauna in je bilo potrebno vse postaviti skoraj iz nule. Vse

STANLEY in sicer trenutno zgolj s programom ključavnic

skupaj sem videl kot izziv in se 100% angažiral, da BZ

(obešank), ki pa jim bodo najverjetneje sledili še drugi

spravimo na pota stare slave in urejenosti v trgovinah.

programi. V kratkem se nam obeta še 5 blagovnih

To nam je zaradi tega, ker je bila prodajna ekipa v celoti

znamk , ki s tehniko sicer niso povezane, a ker spadajo v

iz pravega testa, tudi uspelo. Nekaj let smo bili na tehniki

portfolio Spectrum Brands, kot lastnika zgoraj omenjenih

štirje, nato smo ekipo reformirali v tri, kar je pomenilo

znamk, bodo vsaj v začetku pognale korenine pod mojim

zame teren, skoraj v velikosti pol Slovenije, saj sem

vodenjem. Pričeli bomo s programi priboljškov za pse,

zraven dobil še del Ljubljane in notranjsko od Bele Krajine

izdelkov za nego psov in mačk, programom za ribice in

do Postojne.

programom hrane za pse in mačke (2 blagovni znamki). Če
me vprašate ali tudi v tem vidim izziv… odgovor bom rajši

Sledila je sprememba prodajnega programa. Duracell

obdržal zase.

smo zamenjali z Varto, Braun pa z Remingtonom, ki do
takrat na SLO tržišču ni imel svoje prepoznavnosti. Za
nameček smo dodali še lastno blagovno znamko svetil
Mentes. Nekako sem se privadil na vse spremembe, a
je kmalu sledila ponovna reorganizacija in teren se mi
je ponovno spremenil. Ljubljana je ostala kot del mojega
terena, Notranjsko in Dolensko sem predal sodelavcema,
a dobil sem celotno Štajersko s Prekmurjem vred in
se skoraj moral naučiti še Madžarsko. In ko sem mislil,
da huje ne more bit, se je zgodila kriza in ponovna
reorganizacija, tako sva bila na tehniki približno pol
leta le dva, kar pa je pomenilo spet prevzem dodatnega
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PRENOVA

Streha nad skladiščem in delom zgradbe, kjer imamo sejne
sobe, je ogromna. V prvi fazi obnove strehe smo stekleno

S pomladjo in lepšim vremenom smo začeli
prvo fazo prenove strehe na naši poslovni
zgradbi in skladišču. Ob večjih nalivih je
prihajalo do puščanja v skladiščnih prostorih,
v zadnjem času pa tudi v sejno sobo. Grdo
luknjo ste verjetno opazili, sanirali pa jo bomo
šele, ko bo odpravljen vzrok puščanja.

kritino zamenjali s plastično le na četrtini strehe. V številkah
to pomeni, da smo na novo prekrili 104 metre svetlobnikov.
Pokriti so bili s steklom, ki je tehtalo kar 5.500 kg, nadomestili
pa smo ga s polikarbonatnimi ploščami - Lexanom, ki tehta le
okoli 400 kg! Poleg tega je tudi energijsko veliko varčnejši.
Z deli bomo nadaljevali jeseni, ko se izkaže ali je rešitev
ustrezna.
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Naš logo pa
krasi cerado
še enega
mogočnega
lepotca, ki
prevaža naše
blago...
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pretočeno v Marasko Zadar, hišo, ki nadaljuje
znamenito likersko tradicijo starodavnega
Zadra. Maraskini proizvodi nosijo ime,
poznano po vsem svetu, zaupanje potrošnikov
pa je pridobljeno z visoko in gotovo kvaliteto
proizvodov, na osnovi izkušenj in recepture, ki
se prenašajo že od 16. stoletja.

Mesto Zadar se kiti s svojimi tremi tisočletji.
V sebi nosi naravne lepote in zgodovinska
znamenja mediteranskega, dalmatinskega in
hrvaškega kulturnega bitja. Petstota obletnica
proizvodnje likerjev je ena od zgodovinskih in
gospodarskih tradicij našega mesta.
Pet stoletij tradicije in svetovnega slovesa je

Maraska skozi zgodovino
16. stoletje
Farmacevti dominikanskega samostana v
Zadru prvi odkrijejo skrivnost dragocenega
napitka pod imenom ROS SOLIS – Sončna
rosa, prve sledi pripravljanja Maraschina,
okusnega likerja, ki je bil dostopen samo
izbrancem.

1768.
Francesco Drioli pride v Zadar in prvi
prične z moderno industrijsko proizvodnjo
Maraschina, ki ga konec 18 st. izvaža širom
Evrope.

Francesco Drioli,
ustanovitelj podjetja Maraska
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1803.
Podjetje dobi status ekskluzivne delavnice in

Maraschino postane priljubljena pijača mnogih evropskih

proizvajalca likerja ter pridobi pravico do grba, ki ga

kraljevih družin; pijejo ga znameniti francoski vladarji

krasi carski orel. Tekom 19. st. se, poleg Francesca

Napoleon, Luis XVIII. In Karel X., angleška kraljica

Driolija, pojavljajo tudi mnogi drugi pomembni

Viktorija in kralj George IV., ruski car Nikolaj I., avstro-

proizvajalci Maraschina, kot so Luxardo, Vlahov in

ogrski car Franz Josef in mnogi drugi vladarji evropskih

Pivac, iz katerih se je, združujoč vse proizvajalce, razvila

monarhij.

današnja Maraska d.d.

1867.
V Zadru

1887.
Angleški kralj George

se začnejo

V. obišče tovarno in

proizvajati

naroči velike količine

posebne

Maraschina.

steklenice za
Maraschino,
iz tega časa
izvira tudi
znana opletena
steklenica.
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Maraska danes
↘ Maraska d.d. – moderna tovarna, od leta 2006 na novi lokaciji
↘ 140 zaposlenih
↘ proizvodnja alkoholnih in brezalkoholnih pijač
↘ vodilni na trgu sadnih sirupov na Hrvaškem
↘ drugi vodilni proizvajalecmočnih alkoholnih pijač
↘ lastnik zanih hrvaških blagovnih znamk Maraschina, sirupa Amarene in
soka Maraške
↘ skupna letna proizvodnja okoli 10 mio litrov

↘ Maraska d.d. poseduje ISO 9001:2000 in HACCP Codex
Alimentarius certifikate o kvaliteti in varnosti.
↘ Maraska d.d. izvaža svoje proizvode v naslednje države:
- Europa: Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Danska, Nizozemska, Nemačija,
Slovenija, Srbija, Španija, Švica, Vatikan
- Svet: ZDA, Kanada, Čile, Argentina, Japonska, Avstralija
↘ Maraska d.d. je del MEPAS GRUPE ki jo tvori 5 podjetij s skupno 4.500 zaposlenih in s prometom
v višini 700 mil. €
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FINISH

Nove Finish večnamenske tablete in tekočina za splakovanje

Nove prednosti, novo poimenovanje, novo pakiranje, nov design

Spremembe v asortimanu
2014

2015
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VANISH
Vanish Pink Gold in White Gold - zlati standard pri
odstranjevanju madežev. Vanish Pink Gold zdaj še učinkovitejši
in hitrejši, saj odstrani madeže že v 30-ih skundah!

Vanish Pink Gold

Vanish White Gold
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SCHOLL
Uspešno linijo lanskega leta, Scholl Velvet
Smooth nadgrajujemo z novo napravo v pink
različici ter dvema novima nastavkoma (zelo
grob in zelo grob z učinkom soft touch)

Linijo pa bodo dopolnili kar štirje novi, inovativni proizvodi za nego stopal Scholl Velvet Smooth:

SESTAVINE

Zeleni kaviar, morski minerali, vitamin E

UČINEK

Enkratna kombinacija kvalitetnih sestavin, povečuje
dobrodejne učinke kopeli

TRDITEV

Čisti in sprošča

PRIPOROČILO

- za čiščenje in sprostitev stopal, po uporabi Scholl Velvet
Smooth Express Pedis
- za boljše rezultate nanesite serum Scholl Velvet Smooth
Intense
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Kopel za stopala 150 ml
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SESTAVINE

Hialuronska kislina, kaviar, zeleni Pentavitin

UČINEK

- hialuronska kislina odlično veže vlago v koži
- Pentavitin veže keratin v koži in pomaga pri uravnavanju
vlažnosti kože

TRDITEV

Intenzivni vlažilec kože s takojšnjimi vidnimi rezultati

PRIPOROČILO

- izdelek najbolje deluje skupaj z Scholl Velvet Smooth
Express Pedis in Velvet Smooth Foot Soak
- za zelo suho kožo

SESTAVINE

Hidramin, Daymoist, vitamina A in E, Omega 6

UČINEK

- posebna formula zagotavlja navlaženost stopal čez cel dan
- Hidramin in Daymoist zadržita vlago v koži
- vitamin A vlaži kožo in jo naredi bolj elastično
- vitamin E pomaga popraviti poškodovane strukture v
koži in jo ščiti pred nadaljnimi poškodbami
- omega 6 preprečuje izsušitev kože

TRDITEV

Vpije se v kožo v manj kot minuti in ne masti kože

PRIPOROČILO

SESTAVINE

Uporabljajte jo podnevi, da zagotovite neprekinjeno nego
stopal čez cel dan

Dnevna krema 60 ml

Hidramin, Pentavitin, vitamina A in E, Omega 6,
mandljevo olje

UČINEK

- Pentavitin pomaga vezati keratin v koži in s tem
uravnava vlažnost kože
- vitaminski kompleks pomaga popraviti poškodovane
strukture v koži

TRDITEV

24-urno vlaženje

PRIPOROČILO

Intenzivni serum 30 ml

- intenzivna nega stopal, ki naj traja čez noč
Nočna maska 60 ml
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COLGATE
Zobna krema
Max White One Optic
Nova zobna krema vsebuje delce,
ki odbijajo svetlobo in zobe že pri
prvi uporabi naredijo optično bolj
bele.

Zobna ščetka Maximum
Cavity protection (s
potovalnim pokrovčkom)
Privzdignjena čistilna
konica za boljši dostop in
odstranjevanje zobnih oblog z
zadnjih zob. Koničasta vlakna
za globji dostop v medzobni
prostor. Gumijasta vlakna za
boljše čiščenje zobnih površin.
Prednosti:
ü Privihana konica ščetke,
ki omogoča odstranjevanje
zobnih oblog s težko
dostopnih mest v zadnjem
delu ustne votline;

Ustna voda
Maximum
Cavity
Protection
ščiti zobe in
ustno votlino
pred kislinami,
ki povzročajo
nastanek
kariesa.

ü Stožčaste ščetine za bolj
učinkovito čiščenje predela
med zobmi;
ü Sredinske gumijaste
ščetine, za bolj intenzivno
čiščenje.
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PALMOLIVE

Pena Magic Softness – nova izkušnja umivanja rok.

Senzorični užitek:

Priročnost:

ü Nebeško gladka pena, polna volumna

ü Brez kapljanja

ü Vonji, polni užitka

ü Enostavno doziranje

ü Vlažilne sestavine

ü Ekonomičnost – ena plastenka zadostuje

ü Čudovito mehke in nežne roke po

za več kot 200 umivanj (kar 35% več kot

umivanju

navadna Palmolive tekoča mila za roke)
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Letos pa smo se odločili poseči še na trg nege
obraza. Tako vam s ponosom predstavljamo novi
Remington Reveal FC1000.
Pokažite naravno sijočo in čisto kožo z Remingtonovo Reveal
ščetko za globinsko čiščenje kože na obrazu. Ta napreden
kozmetični pripomoček uporablja pametno tehnologijo
čiščenja, ki koži vdahne novo življenje in jo naredi zdravo, lepo
in sijočo.
Remington REVEAL ščetka ima elegantno obliko, zaradi česar
je priročna in enostavna za uporabo. Vrtljiva in vibracijska
glava optimizira proces čiščenja. Poleg tega ima ta lepotni
pripomoček enominutni merilnik časa, ki nežno utripa vsakih
20 sekund in vas s tem opozori, da se premaknete od enega
področja k drugemu ter temeljito in globinsko očistite kožo.
Na voljo so tri različne hitrosti, med katerimi lahko izberete
tisto, ki vam bo zagotovila nadzor v vsakem trenutku.
Poleg tega se lahko samo z enim polnjenjem napravo uporabi
do tridesetkrat. Je popolnoma vodoodporna in pralna, zato
uporaba in vzdrževanje ščetke ne bi moglo biti enostavnejše.
Ta inovacija čiščenja kože je povsem enostavna za uporabo
in vam bo pomagala pokazati vaš najboljši obraz vsak dan v
tednu.
↘ 3 ščetke za normalno in občutljivo kožo, masažni nastavek
↘ odstrani nečistoče, ujete v koži, ki preprečujejo izdelkom
za nego kože pravilno absorbcijo in delovanje
↘ napredno čiščenje* za naravno lepe kožo
↘ vrtljiva in vibracijska glava z dvojnim delovanjem
↘ minutni merilnik časa z nežnim utripom vsakih 20 sekund
za temeljito čiščenje
↘ 3 hitrosti
↘ LED osvetlitev daje koži rahel sijaj med čiščenjem
↘ do 30 uporab z enim polnjenjem aparat je vodoodporen in
pralen pod tekočo vodo
* v primerjavi z ročnim čiščenjem
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RUSSELL HOBBS

Aura Mix&Go PRO
Če ste prezaposleni za

Z Russell Hobbsom letos
praznujemo 60 let od iznajdbe
prvega električnega grelnika
vode, zato so naši vodilni
oblikovalci predstavili praznično linijo Legacy
v inox, rdeči ali črni izvedbi.

pripravo obilnega zajtrka,
je Aura Mix&Go idealen
aparat za vas. Mešalniku
sta priloženi dve 600
ml prenosni steklenici,
ki ju lahko uporabite
za mešanje okusnih,
hranilnih napitkov. Zaradi
priloženih pokrovov za
steklenice, lahko napitek
tudi vzamete s seboj.
Ni vam treba iskati
dodatnih posod ali
stekleničk, saj lahko na
preprost in brezskrben
način uživate v naravnih
dobrotah. Poleg tega
ima priročen nastavek za
mletje, zaradi česar lahko
vaš napitek popestrite z
ingverjem, muškatnim oreščkom in drugimi oreščki ali
začimbami. Primeren pa je tudi za mletje kave.
• 300W
• rezila, ki drobijo led
• priloženo:
- 2 x 600 ml steklenička
- 2 x pokrov z ustnikom za pitje
- 1 x skodelica za mletje in rezila
• steklenički se
prilegata standardnim
držalom v avtomobilih
• brez BPA
• deli pralni v
pomivalnem stroju
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ORNEL

Valček je ples čudovitih Dunajskih balov.

Ornel Tango je , tako kot ples po katerm

Samba je brezskrben brazilski ples, ki ga

Ornel

romantične

je poimenovan, erotičen, zapeljiv in poln

karakterizira usklajeno valovito gibanje

spomine prvih poljubov. Vonjava se odpre

presenečenj. Zgornje note se odprejo

teles plesalcev. Ornel Samba očara z

s svežimi notami jabolka, hruške in sivke.

s svežim sadnim vonjem malin, robid in

igrivimi, predrznimi notami eksotičnega

Romantično srce vonjave

sestavljajo

črnega ribeza. Nežno srce Ornel Tango

sadja, pomaranč, ananasa in pasjonke.

razkošni vonji vrtnic, vijolic in orhidej,

tvorijo rožni listi rdečih vrtnic, belih

Čutno srce vonjave tvorijo cvetovi

vonj pa s svojo obstojnostjo in mehkobo,

orhidej in opojnega jasmina. Obstojnost

poliantisa, tahitijske orhideje in rumene

v harmonični kombinaciji zaokrožajo

in edinstven občutek mehkobe vašega

vrtnice. Prijetne vonjave sandalovine,

sandalovina, mošus, jantar in vanilija.

perila zagotavlja strastna kombinacija

mošusa in madagaskarske vanilije bodo

mošusa, jantarja in pačulija.

vašemu perilu dali zapeljivo žametasto

Valcer

prebudi

mehkobo.

Že od leta 1975, ko je Saponia na trg pripeljala
mehčalce za perilo pod blagovno znamko
Ornel, nas le-ta neprestano navdušuje in
vedno znova zapeljuje s privlačnimi vonji.
Vsak vonj je zgodba zase, vsak je poseben
na svoj način, vsak je z ljubeznijo in pazljivo
pretočen v dišeče kreacije, ki že generacije
osvajajo potrošnike.
Za to pomembno obletnico Ornela smo
pripravili pravo dišečo eksplozijo s spajanjem
naših najbolj dišečih blagovnih znamk v linijo
Exclusive: Ornel, Faks helizim in Bis osvežilec.
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Ornel v oazi luksuza
Navdihneni z vonji parfumov smo skombinirali sofisticirane, čutne sestavine, da bi ustvarili
vonje, ki bodo dopolnili vaše razpoloženje ter vas spremljali tekom celotega dne.
Ornel Golden Dream

Ornel Mystery Night

Na prvi vdih ta vonj osvaja z

Ta

mehkobo opojnih not cvetov

osvežujoča

pomaranče

jasmina,

pomaranče. Cvetni listi orhidej,

orošenih s sokom sočne

geranij in vrtnic izpolnjujejo njegovo

nektarine. Da bi zlate snaje

srce, zapeljivo žametno mehkobo

trajale dlje, so dodane še

pa mu dajejo plemenite note

dišeče

sandalovine, ambre in mošusa. Z

in

esence

mošusa,

ambre in sandalovine.

skrivnosten
olja

vonj

otvarjajo

limone

in

vonjem Mystery Night odprhutajte
v pravljična prostranstva sanj!

FAKS
Strokovnjaki Saponije so predani cilju, da vedno znova odgovorijo na izzive modernega časa, da potrošnikom
ponudijo inovativne, učinkovitejše formulacije detergentov, enostavnejših za uporabo.

FAKS HELIZIM BY ORNEL
Faks helizim je blagovna znamka ki združuje vrhunske učinke pranja,
izjemno kvaliteto in moderno tehnologijo, nova različica Faks helizim
By Ornel

pa potrošnikom nudi tudi neverjetno doživetje vonja,

zahvaljujoč dodanim parfumskim notam Ornela exclusive.
Prefinjen vonj Faks helizima by Ornel se odpira s sočnimi notami
pomaranče in nektarine, na katere se naslanjajo razkošni vonji vrtnice,
jasmina in šmarnice. Trajnost in mehkobo vonju dodajo mošus, ambra
in sandalovina.
Faks helizim by Ornel exclusive odlikujejo prednosti izdelkov premium
segmentra, hkrati pa se zaradi njih od konkurenčnih artiklov tudi
razlikujejo:
↘ Inovativna formula ima vrhunsko učinkovitost in povečano moč
pranja ter zagotavlja bleščeče čisto perilo.
↘ Atraktivna embalaža z noto luksuza in elegance je usklajena z linijo
Ornel exclusive.
↘ Da bi še dodatno poudarili

ekskluzivnost proizvoda, smo v

detergent dodali obarvane dodatke v obliki srca in obarvane delce.
↘ Prefinjen vonj, ki zagotavlja dolgotrajno dišečo svežino, tako pri
sveže opranem perilu kot tekom nošenja.
↘ Ekološko sprejemljiva formula prispeva k varovanju okolja.
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FRANCK
Franck Cafe BANANACCINO
Ali vaša princeska vedno, kadar si želite v miru

SAGA

privoščiti vaš najljubši cappuccino sitnari, da bi ga
rada pila tudi ona? Si vaš najstnik želi biti »in« in
tudi on uživati v pitju in aromi italijanskega napitka?

Saga je kraljica čokolade! Čokoladna delikatesa z

Jima nikakor ne morete dopovedati, da prava kava ni

nugatom, proizvedena po originalni recepturi iz

primerna zanju? Franck ima sedaj rešitev za vse:

vrhunskih sestavin, dolgoletne tradicije, ljubezni in
znanja v proizvodnji čokolade.

Franck Cafe Bananaccino z okusom banane in čokolade,
ki se enostavno pripravi s toplim mlekom, se peni kot

Bonboniera Saga je popolnoma redizajnirana, vizualna

cappuccino a ne vsebuje kave!

identiteta embalaže odraža ekskluzivnost proizvoda!

Za otroke in mladostnike, ki bi radi pili cappuccino, a ga

Bonboniere se smatrajo kot nekaj posebnega, skoraj

zaradi kave še ne smejo. Tudi za vse tiste, ki radi pijejo

ekskluzivnega, s čimer se pogostimo ob posebnih trenutkih

cappuccino, tople napitke in kakvav a iščejo nov ‘topli’

ali pa jih izberemo za darilo.

napitek, nov okus s katerim razvajajo sebe in bližnje.
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Choco Banana Original je
dobro poznan fin desert
z mehko sladko sredico in
polnega okusa arome banane,
prekrit s čokoladnim plaščem.
Zaradi mehke strukture in
polnega okusa je priljubljena
poslastica že od rane
mladosti...

Choco Banana Orange je mehka
penasta ploščica, obogatena z
dodatkom pomaranče, ki nas s
svojim opojnim vonjem, barvo
sonca in osvežilnim sokom mami
k poizkušnji...
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Choco Banana Strawberry
- mehka pena in priljubljeno
sadje - jagode nam vračajo
spomine na prve poletne dni
in prikličejo okuse slastnih,
dišečih jagod...

POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Tuš Selnica ob Dravi, dodatna
izpostavitev Kandit

HM MB 1 Eve Lovše, izpostavitev Franck
Cappuccino

ISP MB Qlandija, izpostavitev Kandit

ISP MS, izpostavitev Franck, mega cena
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

SP Slovenska Bistrica, izpostavitve Franck
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

SP Zagorje, izpostavitve Franck:
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Kako prodati 40.000 kom artiklov v enem dnevu, MC
Noro nizke cene, BZ Palmolive&Colgate 1+1 gratis

dm Mega MIP, dm City Celje
MC HM Rudnik

MC HM Rudnik
MC HM NM
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POSEBNI DOSEŽKI
POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc

Tuš Cesta v Mestni log, izpostavitev Franck
Cappuccino

Big Bang Rudnik,
izpostavitev Varta

NAGRAJUJE!
POTOVANJE ZA

2 OSEBI

V DUBAJ

Nagradna igra poteka od 15.3. do 15.5.2015

Do 80% več energije.*

Več informacij najdete na letakih, ki so na voljo na
prodajnih mestih. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

* v primerjavi z Varta basic baterijami.
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SLAVLJENCI
SLAVLJENCI

Na slovenski kulturni praznik je članstvo v »klubu 40« dobil tudi Gregor Suša. Takole smo njegovo
življenjsko prelomnico obeležili skupaj.

KOZOROGI, VODNARJI IN RIBICE – VSE DOBRO!
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MIND, BODY & SOUL
MIND, BODY & SOUL

Ko se počutimo slabo (žalostni, jezni, obupani, živčni, pod stresom, depresivni, nemočni, zdolgočaseni, nemirni in
podobno), se »tenstamo« v nizkih vibracijah in v svoje življenje privabljamo še več istega – dogodke, okoliščine in
ljudi, ki nam dajejo še več teh neprijetnih občutkov. Zato je zelo pomembno, da si čim prej dvignemo vibracijo, da bomo
privabili v svoje življenje več lepega.
Zato spodaj seznam hitre prve pomoči. Najbolje, da si ga večkrat natisnete in si ga nalepite na steno, na vrata, enega
daste v torbico, v avto, da vam bo vedno pri roki. Torej poglejmo si, kako se spraviti v dobro voljo TAKOJ! :)
1. Objemite nekoga.

8. Spijte dišeč zeliščni čaj. Tukaj sta združena voda in
aromaterapija ter vnos zelišč, ki zvišujejo vibracijo.

2. Spijte kozarec vode. Voda je po frekvenci izjemno blizu
brezpogojni ljubezni.

9. Prižgite si svečko in zrite v ogenj.

3. Pojdite pod vroč tuš. Na ta način si očistimo ne samo
fizično telo, ampak tudi eterično telo.

10. Pojdite na sprehod, svež zrak, kisik in gibanje delajo
čudeže.

4. Dihajte. Ko smo slabe volje, se zakrčimo in nehamo
dihati ali dihamo zelo plitko.

11. Pojejte košček črne čokolade, ki povzroča sproščanje
serotonina – hormona sreče.

5. Aromaterapija. Povohajte svoj najljubši parfum,
naredite si sprej iz eteričnih olj, poduhajte sveže cvetje,
prižgite si dišečo palčko ali svečko.

12. Pojdite v savno ali na masažo
13. Smejte se brez razloga.

6. Zavrtite si svoj najljubši komad. Besedilo naj bo
pozitivno.

14. Prepustite se spontani igri s svojimi otroci in se
naužijte njihove radosti do življenja.

7. Zapojte. Najbolje kakšno zdravilno mantro ali pesem z
veselim besedilom. S petjem previbriramo svojo grleno
čakro in celotno telo ter izločimo ven zastale energije..

15. Razstrupite svoje telo z zelenjavnimi ali sadnimi
sokovi.

Sreča je, torej, stvar fokusa. Vaša čustva vam kažejo, kje je vaš (miselni) fokus. Zgoraj naštete točke vam bodo
pomagale narediti premik v počutju TAKOJ. Sreča je v vaših rokah! Želim vam veliko radostnih trenutkov :)

Vse

za

prijetno

delovno

vzdušje in čudovit dan, Vražje
mačke na pustni torek
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HOROSKOP
HOROSKOP

Vodnar - Začetek marca bo zelo miren. Izkoristite
ga za delo in uredite vse poslovne zadeve, ki že dlje
časa stojijo na vaši mizi, vi pa jih lepo ignorirate.
Prispelo bo pismo z zanimivo vsebino. Najprej
boste malce nejeverni, pozneje pa vam bo jasno,
da je prišlo ob pravem trenutku. Nikar ne tehtajte toliko! Tudi v
drugi polovici marca boste optimistični. Odločitev, da prosti čas
izkoristite za ustvarjanje bo pohvalno sprejeta med domačimi.
Tečaj tujega jezika in razne delavnice vam bodo v zabavo.

Lev - Vaše nezadovoljstvo in iskanje napak in
krivde pri drugih bo resno ogrozilo partnerski
odnos in odnose s prijatelji, še posebej v prvi
polovici meseca, ko vas bo spremljalo tudi Sonce v
znamenju rib. Naveličani večnega nerganja se bodo
umikali od vas. Ob koncu meseca si privoščite dan za sprostitev in
poiščite vzroke svojega nemira. Prisluhnite srcu, ki ima vedno pravi
odgovor, če ga le želite slišati. V razmerju boste bolj prodorni proti
koncu meseca, ko bo iz dneva v dan naraščal vaš optimizem.

Ribi - V marcu se bodo obveznosti kopičile, vi pa
boste capljali na mestu in razmišljali, kaj storiti.
Vzemite se v roke in ukrepajte takoj. Prosite
prijatelja za nasvet in pomoč, prisluhnil vam bo
in vam ponudil roko. Pet pred dvanajsto oddate
zmagovalno formulo v pisni obliki. Poskrbite za imunski sistem, ker
vam je padla odpornost, saj ste v zadnjem času premalo naredili
zase in za svoje telo. Zamikali vas bodo tudi izleti v naravo, ki vam
lahko ponovno povrnejo zadovoljstvo.

Devica - V prvi polovici meseca marca naravnost
zaživite in se prebudite iz mračnih trenutkov.
Energije in volje boste imeli na pretek, delo pa boste
opravljali z lahkoto. Vaše pozitivno razmišljanje
in sproščen odnos pripomoreta tudi k boljšemu
počutju v službi. Spremembo bo opazila tudi všečna oseba, s katero
delita delovni prostor. Nerazdružljiva bosta in računate lahko
tudi na kakšno zanimivo povabilo, ki bo po dolgem času ponovno
prebudilo vaša čustva in vas popeljalo v boljše obdobje.

Oven - V prvi polovici marca se izogibajte hrupu in
stresu, ki divjata okoli vas na poslovnem področju.
Bodite močni in sprejmite odločitev, o kateri že
dolgo razmišljate. Vsem ne morete vedno ugoditi,
zato se niti ne trudite, saj to od vas zahteva preveč
časa in energije, ki bi ju lahko porabili veliko bolj primerno. V drugi
polovici meseca, ko se Sonce pomakne v vaše znamenje, vas bo
razganjalo od energije. Uživali boste v dinamičnih aktivnostih, saj
boste pri miru le stežka zdržali. Za partnerja boste pripravljeni
veliko narediti.
Bik - Vaša vladarica Venera bo v tem mesecu
poskrbela, da boste nežni kot že dolgo ne. Sebi
in ljubljeni osebi boste pričarali romantičen čas
z vsemi elementi, ki sodijo zraven, počutje bo
popolno. V drugi polovici meseca preverite stanje
na računu, ker nakazilo zamuja. Reševale vas bodo kreditne kartice.
Previdno z denarjem, saj ste trenutno malce nepredvidljivi in
nestabilni, kar se bo odražalo tudi v vaših medsebojnih odnosih in
počutju, ki konec meseca ne bo ravno najboljše.

Tehtnica - V prvi polovici meseca marca boste
poskrbeli za pestrost dogodkov. Organizacijsko se
lahko izkažete kot dober poznavalec terena in pod
vašim vodstvom do težav preprosto ne pride, ker
predvidite tudi minimalne podrobnosti in možne
zaplete. Z izbrano ekipo delujete uglašeno brez odvečnih besed.
Srčni izbranec bo žarel od ponosa, še posebej v drugi polovici
marca, ko se bosta končno lahko pogovorila o pomembnih zadevah
in spremembah, ki vama bliskovito sledijo v zadnjih dneh meseca.
Škorpijon - Sončni žarki bodo vaši prijatelji, zato
se v marcu, če imate možnost, odpravljate v deželo
sonca in zabave. Čeprav bo let daljši, se veselite, ker
dogodivščin ne bo manjkalo. Na poslovnem področju
boste deležni zoprnih pripomb, ki vas lahko postavijo
pred dejstvo. Ljubezen bo dobila boljšo podobo v drugi polovici
meseca, saj boste manj obremenjeni in pripravljeni tudi na kakšen
kompromis, s katerim boste s partnerjem zgladila številne napetosti,
ki so se neprestano pojavljale v zadnjem obdobju.

Dvojčka - Vsa odgovornost bo v prvi polovici marca
preložena na vaša pleča. Nič hudega, kajti znašli
se boste odlično in presenetili celo sebe. Še en
dokaz več, da zmorete več in da se vam vodstvene
vloge zelo podajo. Službena pot v sredini meseca
dobi epilog s podpisano pogodbo v žepu. Preostali čas izkoristite
za ogled kulturnih znamenitosti. Na ljubezenskem področju boste
najbolj prodorni v zadnjih dneh marca, ko vas bo spremljalo Sonce v
znamenju ovna, ki prinaša več energičnosti.

Strelec - Vaše popustljivosti je nepreklicno
konec. Zahtevni boste do sebe, do sodelavcev
in nenazadnje do osebe, ki vam je blizu. V sredini
meseca lahko nepričakovano srečate osebo iz
preteklosti, navdušenje bo obojestransko, stare
zamere pa pozabljene. Toliko si imata za povedati, da se nujno
sestaneta že kmalu. Tisti, ki ste v resnem razmerju, boste v drugi
polovici meseca deležni nihanja razpoloženja, ki bo vplivalo tudi na
vajino komunikacijo. Pojavi se lahko tudi nekaj ljubosumja.

Rak - Odločitev, da nekaj naredite zase, bo prišla v
pravem trenutku. V pri polovici marca se odločite
za spremembo življenjskega sloga in pri tem boste
deležni vse podpore domačih in prijateljev. V drugi
polovici meseca so že vidni prvi rezultati in od
navdušenja bodo toplih objemov deležni vsi prisotni. Pa res drži,
da kjer je volja, je pot. Na področju odnosov boste tokrat malce
zmedeni, saj ne boste imeli realne slike glede nekoga, ki vam veliko
pomeni in vas ves čas vznemirja.

Kozorog - V prvi polovici meseca lahko uredite vse
potrebno za menjavo jeklenega konjička ali zadeve,
ki vas mika. Naj vas finančno ne skrbi preveč, ker ste
vse natančno preračunali in v vsakem primeru imate
še zlato rezervo. Na testno vožnjo povabite osebo,
s katero se že nekaj časa spogledujete. Vabila se bo razveselila in
vam podarila simbol sreče. Poslovne zadeve bodo tekle gladko, kar
vas bo napolnilo z optimizmom in prineslo nove ideje in svežino, s
katero boste premagali slabo počutje.
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