Embrace Ciclular economy

Primeri dobre prakse
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Malner
Cider
KONTAKT:
Boštjan: 070 311 218
Maja: 031 810 884
e-mail: info@sadjarstvo-pecar.si

Ali se kmetija lahko razvije v startup podjetje?
Sadjarstvo Pečar je družinska sadjarska kmetija, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo jabolk. Nahajajo se v Prešnici pri Kozini,
ponujajo pa različne sorte jabolk, jabolčni sok in kis. S sadjarstvom so se začeli ukvarjati že leta 1989, ko sta Branko in Neda Pečar
zasadila svoje prve sadike. Trenutno obdelujejo 3,5 ha sadovnjaka, ki leži na ugodni legi v bližini vasi Beka v Občini Hrpelje - Kozina.
Leta 2019, ob 30 obletnici posaditve nasadov, sta sadjarsko kmetijo od staršev prevzela sin Boštjan in hči Maja, s katerima smo se
pogovarjali o razvoju kmetije v startup podjetje.
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Kako sta si zamislila razvoj vaše kmetije? Kakšna je vajina vizija?
Našo kmetijo morava nadgraditi tako, da bo lahko ponujala kvalitetna delovna mesta. Zato pa kmetijstvo ni dovolj, potrebno je dodati
pomembne segmente podjetništva. Sadjarstvo bova predvsem usmeritev v predelavo in dodajanje vrednosti. Najina starša sta nad
najino odločitvijo vesela, kljub temu pa previdno mentorirata najine korake.

Kakšna je dinamika dela v družini? Kako sta si razdelila delo? Kako sprejemata odločitve?
Zaenkrat še vsi delamo na temu, ampak vsak ima svoje področje. Razdelitev dela je nekako prišla naravno, saj že celo življenje
sodelujeva. In to dobro. Če ne bi dobro sodelovala, v ta projekt se sploh ne bi spustila. Glede odločitev skušava biti čim bolj odprta
zato jih večkrat predebatiramo. Zadnje čase o njih vprašamo tudi kakšno relevantno osebo, da nam razširi obzorja o možnostih.

Kako kot mlada podjetnika vidita prihodnost sadjarstva?
Vsekakor vidiva v sadjarstvu še veliko neizkoriščenega potenciala. V Sloveniji dajemo premalo poudarka na dodani vrednosti in
prihodnost sadjarstva vidiva prav v temu. V prihodnosti se bo moralo veliko delati tudi na blagovnih znamkah. Sploh takih, ki bi bile
območno združene (na primer za Brkine).

Kako ste prišli na idejo, da bi izdelovali jabolčno pijačo cider?
Kaj sploh cider je?
Nad ciderjem se navdušujeva že več kot 10 let, vendar je dober kraft
cider pri nas težko dobiti. Cider je v zelo grobem rečeno jabolčno
vino, vendar je glede na regije in trg zelo različno dodelan. Zelo redki
ga prodajajo kot mirno jabolčno vino (ang. Still cider), večinoma je to
gazirana pijača (lahko naravno, lahko z umetnim dodatkom ogljikovega
dioksida), ki je gaziranost pridobila z drugo fermentacijo (torej podobno
kot penine). Vendar se je težko omejevati, kajti cider je pijača, ki ima v
svoji kategoriji izjemno širino, ob bok vinom in pivom.
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Katere investicije ste v zadnjih letih izvedli na kmetiji?
Naša kmetija je bila vedno “popoldanske” narave, zato smo vedno del letnega zaslužka preusmerili nazaj v investicije za kmetijo. Zato
pa smo tudi tukaj kjer smo. Odkar sva se pa odločila za prevzem, pa nismo vlagali preveč v investicije. Bolj smo se usmerjali v razvoj
produkta, da najprej ugotovimo, kaj potrebujemo in šele nato investiramo. Zavedali smo se, da imamo na obzorju večjo investicijo.
No, mimogrede smo zgradili še nov sadovnjak.

V okviru projekta EMBRACE vam je Primorski tehnološki park omogočil, da ste izdelali investicijski načrt za nekaj
novega. Opišite, kakšno investicijo načrtujete? Kaj in kako bo investicija doprinesla k vaši kmetiji, poslu?
Kot smo že omenili, smo z razvojem novega produkta - ciderja podrobno naštudirali kakšno tehnologijo potrebujemo za povečanje
proizvodne kapacitete produkta. Bolje rečeno bi bilo, da je investicija nujno potrebna, da se produkt sploh lahko proizvaja v količinah
s katerimi gremo lahko normalno na trg s take vrste proizvodom, kot si ga mi želimo predstaviti strankam.

Ali se kmetija lahko razvije v startup podjetje?
Absolutno da!

V Primorskem tehnološkem parku ste vključeni tudi v inkubator, obiskovali ste GoStartup šolo, dobili svojega mentorja
in dodatna znanja. Kaj sta s sodelovanjem v programih Primorskega tehnološkega parka pridobila?
Mi izviramo iz sadjarske kmetije. Vso znanje iz področja poslovanja je nastalo iz izkušenj naših staršev. Ne bomo rekli, da je to znanje
zanemarljivo, ampak absolutno ni zadostno za postavitev uspešnega podjetja, ki bi ponujalo kvalitetna delovna mesta. Zavedala sva
se, da nam manjka znanje iz celotnega področja podjetništva in prodaje.
Primorski tehnološki park nam je ob pravem času in na pravi način ponudil veliko tega znanja in opažamo, da se to znanje stopnjuje
glede na stopničke, ki jih prevzema naše podjetje. Mentorski način poučevanja je neprecenljivega pomena. Mentorstvo je nekaj kar
po mojem potrebuje vsak podjetnik na začetku svoje poti. Poleg tega, pa nam je tehnološki park ponudil kopico novih poznanstev in
kontaktov. Ustvarila se je skupina ljudi, ki ima podobne izzive, najboljše pa je to, da ima podoben pogled na reševanje teh izzivov. Ta
podjetniška naravnanost je včasih zelo nalezljiva in predvsem zelo učinkovita. Z vsem pridobljenim sva zelo zadovoljna.
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Kakšne načrte imate za prihodnost? Snujete še kakšen nov izdelek? Kdaj ga lahko pričakujemo na trgu?
Usmerjeni smo v celoti v zagon produkcijske linije za naš prvi cider in marketingom le-tega. Na trgu se bo pojavil v prvem delu
naslednjega leta. Imamo pa že nekaj načrtov za dolgoročno prihodnost, za katere boste vsekakor izvedeli, če nas boste spremljali.

Kako vpliva epidemija Covid-19 na vaš posel? Vam znanje, ki sta ga dobila v PTP, pomaga pri soočanju z novo situacijo?
Kako?
Naši primarni prodajni kanali so zaradi COVID-19 zaprti. Kljub temu pa poskušamo izkoristiti situacijo tako, da se v tem času usmerjamo
predvsem v razvoj in marketing, pri čemer nam Primorski tehnološki park seveda zelo pomaga. Vsekakor ni enostavno, vendar mi se
prilagajamo situaciji in smo prepričani, da nam bo uspelo.

Kakšen nasvet bi dali podjetnikom, ki razvijajo prehrambne izdelke s katerimi bi na trgu želeli uspeti, zgraditi rastoč
posel?
Toplo jim priporočamo, da si poiščejo
mentorstvo in okolje, v katerem bodo dobro
in učinkovito delovali. Najpomembnejše
pa je, da jim je njihova vizija res zelo
pomembna. Kajti pot je polna izzivov,
veliko bo dvomov na tej poti in potrebno
bo biti zelo vztrajen.

Bi še karkoli želeli dodati? Kakršnokoli
sporočilo, misel?
Rada bi vse povabila, da spremljate najino
poti iz kmetijstva v podjetništvo. Ključna
beseda je MALNER CIDER.
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Uroš in
Valentina
KONTAKT:
T: +386 41 822 064
e-mail: info@urosinvalentina.si

V projektu Embrace Mediterran je sodeloval tudi startup Uroš in Valentina iz Vipavske
doline, ki sie ukvarja s pridelavo, predelavo in trženjem izdelkov iz sadja. Ustanovitelja
imata ambicije, da iz svojega posla naredita zgodbo, ki presega meje lokalnega.
Uroš pozdravljen! Te dni si bil kar zaseden, težko smo si izborili termin za intervju. Kaj se dogaja?
Pestro je. Veliko dela smo imeli s samo predelavo. Največ časa nam je vzelo sodelovanje na Štartaj Slovenija. V septembru so se
otvorile police, ko so podjetniki iz vseh sezon oddaje ponudili nove izdelke, ki so na voljo v vseh Sparih in Intersparih.
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Decembra smo postali z našim produktom tudi zmagovalec serije.

Javnost te je sicer že poznala, saj si sodeloval v projektu startaj Slovenija na Šparovih policah in na POP TV že v 2018.
Kakšna je bila ta izkušnja?
V 2018 smo prijavili produkt marmela. Produkt je bil popolna inovacija – tako v Sloveniji, ko tudi v tujini. To je bil odličen test za to,
ali je ta produkt sploh primeren za trg. Tokrat pa smo bili izbrani z novim produktom in očitno zadovoljili želje komisije in kupcev.
Upoštevala sva Sparovo vizijo – želeli so si trajnostnih produktov, bio, eko, manj sladkorja. Razvila sva nov produkt, kar je trajalo
dobro leto. Ponudila sva dva sadna namaza z izredno visokim sadnim deležem in z bio certifikatom.

Kaj ti je sodelovanje v Startaj Slovenija prineslo?
V zelo kratkem času nama je to prineslo veliko prepoznavnost. Hitro smo dobili odziv, ali je produkt primeren za trg – ogromno
pozitivnih izkušenj.

Uroš – kaj bi zase rekel, da si bolj startupovec ali bolj kmet?
Startupovski kmet. Začetki so v kmetijstvu. Želja je bila prvotno pridelovati sadje za tržišče v večjih količinah. To se zaradi težav z
zemljišči ni izšlo, zato smo pričeli iskati drugačne poti.

Iz pridelovalne dejavnosti sta prešla na predelovalno. Svoje izdelke tudi sam tržita. Kdo vse to dela?
Štirje smo. Jaz žena in midva. (smeh) Imamo starše, ki nam stojijo ob strani, tako da imamo v najbolj kritičnih trenutkih dovolj rok.

Kako so starši, ki so pred tabo vodili kmetijo, sprejeli tvoj način delovanja?
Tukaj ni bilo težav. Oče je bil zelo odprt do tega. Treba je bilo narediti neko presečno točko, ko so se stvari v Vipavski dolini pričele
krhati – tako na področju odkupa breskev, kot tudi grozdja. Situacija ni bila predvidljiva. Takrat smo začeli s spremembami. Pričeli smo
sami tržiti pridelke. Delež vinogradov smo skrčili. Na novo smo posadili prve češnje. To je bilo pred 13 leti in nam je dalo nov zagon,
da smo nadaljevali.
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Kje imate predelavo?
Trenutno doma, v naših poslovnih prostorih. Pri hrani mora biti vse urejeno po HASAP standardih, zato smo morali v prilagoditev
investirali. Vlagali smo iz lasnih sredstev. Kot mladi prevzemniki smo pred leti dobili evropska sredstva za prevzem. Večina sredstev
je bila namenjena za posodobitev mehanizacije. Kljub temu smo se kasneje bolj preusmerili v predelavo.

Si si vedno želel delati to, kar počneš danes?
Vedno sem si želel biti sam svoj gospodar. Ali bo to to ali kaj drugega, mi v preteklosti ni bilo jasno. Vedel pa sem, da hočem biti na
svojem. Moram pa reči, da smo se v tem zelo našli in da delamo z veseljem.

Uroš, kdaj si ugotovil, da odličen produkt ni dovolj za uspeh na trgu?
To smo ugotovili v 2018, ko smo lansirali marmelo. Takrat smo skozi startup Slovenija dosegli ogromno ljudi. Produkt je bil vrhunski,
vendar na trgu ni doživel takšnega uspeha, kot smo ga pričakovali.

Ali je to za podjetnika boleče? Produkt je za podjetnika kot
otrok…
Res je tako. Vendar prej kot spoznaš resnico, boljše je. Lansiranje
produkta na trg ni majhen strošek. To je treba dobro premisliti.

Kako te je pot zanesla v Primorski tehnološki park in kaj si tam
dobil?
Popolnoma naključno in lahko rečem samo hvala Bogu, da je bilo tako.
Januarja 2019 smo se priključili in opravili prva izobraževanja.

Kako ti je to pomagalo pri poslu?
Vsak podjetnik mora narediti napake. Vprašanje je le, ali jih boš naredil
veliko, ali jih boš poskušal minimalizirati. S pomočjo predavanj in
mentorstev v Primorskem tehnološkem parku smo zreducirali napake.
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Zadeve prej premisliš in jih prav zastaviš. V 2019 smo morali podjetje stabilizirati na trgu, postaviti finance, tako da lahko normalno
posluje. Sami bi to težko naredili.

Kako zgleda delo v inkubatorju Primorskega tehnološkega parka?
Super. Dobivamo se v startup klubu, kjer se periodično srečujemo podjetniki različnih področij. Če imaš problem, ga tam izpostaviš
in dobiš povratno informacijo s strani ljudi, ki ti dajo mnenja, do katerih sam ne bi prišel. Sam misliš, da veš vse, ampak temu ni tako.

V okviru projekta Embrace sta v Primorskem tehnološkem parku razvijala investicijski načrt. Za katere vrsto investicije
gre?
Gre za investicijo v avtomatsko polnilno zapiralno napravo za polnjenje marmelad, namazov,… s katero optimiziramo proizvodni
proces.

Kaj za vas kot podjetje pomeni krožno gospodarstvo? Katere elemente sonaravne pridelave in predelave vključujete v
svoje procese?
Naše podjetje že od samega začetka posluje po načelu krožnega gospodarstva saj uporabljamo zgolj materiale, ki so v celoti lahko
reciklirajo. Poleg tega pa vpeljujemo tudi uporabo surovin z bio certifikati oz. uporabo materialov, surovin,… ki čim manj obremenjujejo
okolje.

Sta bila z ženo primorana zaradi izbruha epidemije spremeniti poslovni model ali način delovanja?
Niti ne, ker korona ni prizadela našega posla. Prehrambna industrija se ni tako ustavila, kot so se drugi segmenti. Zaznati je bilo
nihanja, vendar na prodaji ni bilo padca, kvečjemu imamo rast. Trenutno rastemo kar 100% glede na prejšnje leto.

Čestitke. Večino svojih produktov prodata preko večjih trgovcev. Bosta spletno prodajo tudi vključila v svoj portfelj?
Želja je bila po spletni prodaji. Imamo produkt, ki ga je težje prodajati preko spleta zaradi njegove specifike – gre za hrano. Definitivno
po novem letu pričnemo tudi s tem. Prvotno bomo vključili slovenski trg, načrt pa je, pogledati tudi »čez«.

Poleg predelave se ukvarjaš tudi s pridelavo sadja. Je tvojega dovolj ali ga tudi odkupuješ?
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Surovin nimamo dovolj. Večino sadja odkupimo. Za predelavo imamo Eko certifikat. V letu 2019 smo se začeli zavzemati za BIO
standard. Sedaj izpolnjujemo vse te zahteve. To je bonus tudi pri kupcih, ki so vedno bolj ozaveščeni. Iščejo hrano, ki je sonaravno
pridelana, ki ima kratke dobavne verige, ki je trajnostna.

Kje so priložnosti za sadje in prehrambne produkte iz Vipavske doline?
Definitivno imamo velik potencial na področju kmetijstva. Ne v masovni
proizvodnji, temveč v butičnem segmentu. Za sadje in zelenjavo višje
kakovosti.

Uroš, kaj je trenutno v vašem portfelju?
Marmelade različnih okusov, sadni in čajni sirupi, nov bio sadni namaz in
marmele – posebni sadno – mlečni namazi. Najbolj prepoznavni smo po
marmeli, definitivno je naš paradni konj klasična marmelada.

Kako potekata razvoj in lansiranje novega produkta? Kje se vse
skupaj začne?
V postelji, zvečer, ko ne moreš spati. Takrat se vse začne (smeh). Takrat
premlevam postopke, sestavine. Ko enkrat to narediš, je treba testirati
obstojnost produkta na različnih temperaturah pogojih, da pripraviš
produkt, ki je stabilen in primeren za uživanje.

Startupi stremijo k izvozu. Kaj pa pri podjetju Uroš in Valentina?
Tudi mi imamo ta cilj. Zaenkrat imamo takšno strategijo, da obvladamo
slovenski trg, potem bomo šli tudi čez mejo. O takšnih projektih se sicer
že pogovarjamo. Malo je korona posegla vmes. Morda bo že letos kakšen
manjši podvig v to smer.
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Si kdaj razmišljal, da bi poleg lastne blagovne znamke razvijal tudi trgovske blagovne znamke ali produkte za kakšno
drugi podjetje?
To že delamo. Imamo močnega poslovnega partnerja, za katerega izdelujemo namaze iz njihovega sadja, iz njihovih posestev. Letos
smo dobili še nekaj kmetij, ki so svoje sadje želele spraviti v lončke in smo to tudi naredili.

Kaj je tvoj naslednji velik korak v poslovnem smislu?
Želja je, da bi oblikovali zaključek izdelkov, ki bi povezali turizem in Vipavsko dolino. Ampak o tem več prihodnjič.

Uroš, kako je delati v družinskim podjetju?
Z ženo lepo sodelujeva. Včasih je tudi naporno. Drugačna sinergija je delati z nekom, ki ni tvoja družina. Sva se pa kar dobro uskladila.
Imava vsak svoje funkcije. To je naš način življenja. Valentina je zadolžena z birokratski del in pakiranje. Sam delam v razvoju. Lepo bi
bilo, da bi v poslu sodelovala tudi otroka, ko bosta večja. Včasih ju že skušava vključiti v kakšno manjše opravilo.

Bi se danes, po prehojeni poti, še vedno odločil za podjetništvo?
Absolutno. Čeprav je pot, ki jo prehodiš od začetka, kar kruta. Zdi se, da ne bo, ampak je kar zahtevna.. Veliko je odrekanja, neprespanih
noči. Tu ni osem urnih delavnikov, ampak 12 plus. Je pa cilj, ki ga dosežeš, veliko zadovoljstvo. Vendar -če imaš željo po ustvarjanju,
je podjetništvo najboljša pot. Tu lahko izživiš ustvarjalnost. Razen finance, te ne more ovirati nihče.

Je v lokalnem okolju kaj, kar pogrešata, da bi lahko še bolje poslovala?
Želimo si stimulativnega okolja, sploh v začetnih fazah, ko si stvari ne moreš privoščiti. Potrebovali bi prostore po ugodnih cenah.
Sčasoma postaja vse premajhno. Ne moremo pa iti, kamor bi hoteli. Vedno je potrebna prilagoditev, investicija, ker se ukvarjamo s
prehrano.

Za zaključek- kakšen nasvet za tiste, ki se spogledujejo s podjetništvom ali pa so že stopili nato pot?
Najvažnejše je, da imaš gorečo željo in voljo. Važno je, da se priključijo Primorskemu tehnološkemu parku, da si zagotovijo znanje, ki
ga potrebuje vsak, ko štarta. Napake se naredi, vendar jih je treba minimalizirati.
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Rokovi
vinogradi
KONTAKT:
T: +386 40 464 828
e-mail: info@rokovi-vinogradi.com

Rokovi vinogradi kombinirajo 150 letno tradicijo vinarstva z inovativnostjo sodobnega časa
Rokovi vinogradi je kmetija, ki naj bi imela vsaj 150 let tradicije z vinom, zato so se pri pridelavi vina vrnili v tradicijo, vendar selektivno.
Dobre stvari napredka so ohranili in iščejo ravnotežje med tradicijo in inovativnostjo. Več let so testirali kaj deluje in kaj ne. Ohranili
so dobre prakse. Rezultat tega je lastni postopek imenovan “Prijetno vino”. Zaokroženo in mehko prijetno do ljudi, kupcev in narave.
Rokove vinograde smo želeli podrobneje spoznati, zato smo za pogovor prosili Andreja Sirka, ki se je pred enim letom odločil, da
dobro plačano zaposlitev za nedoločen čas v stabilnem podjetju v državni lasti, zamenja s podjetništvom na kmetiji.
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Kdo je ekipa Rokovih vinogradov?
Rokovi vinogradi je družinska kmetija iz Biljane v Goriških Brdih, ki jo sestavljamo Andrej, Simon in Karol Sirk, vsi ljubitelji dobre in
zdrave prehrane ter vina, ki ga pridelujejo že vrsto let.
Sam sem v Rokovih vinogradih zadolžen za prodajo, marketing in vinarstvo, Simon največ časa preživi v vinogradih ter mi pomaga
tudi pri prodaji in vinarstvu, medtem ko nama Karol, z dolgoletnimi izkušnjami v vseh procesih vinogradništva (tako v vinogradu kot
v kleti), predvsem svetuje pri vseh opravilih na kmetiji in v vinarstvu.

Kakšna je dinamika dela v družini? Kako ste si medsebojno razdelili delo? Kako sprejemate odločitve?
V družini je komunikacija kar izziv, predvsem ob drugačnih prepričanjih vsakega vpletenega v pogovor. Dogovorjeni smo, da vsak
poskrbi za svoj del zadolžitev. Dela na kmetiji imajo ciklično ponavljanje. Vsako leto je potrebno podobna dela opraviti pravočasno.
Odločitve sprejemamo skupaj po debati in predstavitvi dejstev. Včasih ob kozarcu našega odličnega vina pade tudi kašna nova ideja.

Kakšna je vaša vizija?
Sledimo prepričanju, da je vino je že v grozdju, delo vinarja pa je razviti njegov popolni značaj. Strmimo k pridelavi čimbolj naravnega
vina z uporabo selektivnih inovacij in tradicije. V vinu želimo ohraniti pristnost grozdja ter značilnosti lege naših vinogradov.
Za naša vina je značilna prijetna in nežno izražena sortnost z značilnim
Briškim značajem. Vodi nas želja ponuditi prijetno in markantno
izkušnjo skozi vino iz šarmantnih zahodnih briških gričev.
Vinograde obdelujemo s posluhom do narave. V kleti pustimo vinu
izraziti svoj pravi značaj. Vodi nas vizija naravi in ljudem prijaznega
pridelovanja, tako so naša vina prav posebno doživetje.

Kje imate locirane vinograde, koliko hektarjev trt imate
zasajenih in katere sorte vin dobimo v vaši kleti?
Večina naših vinogradov je lociranih v bližini naše domačije v Biljani,
del nasadov trt pa imamo tudi v bližnjem Dobrovem. Naši vinogradi
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obsegajo skupaj približno 5 hektarjev, pri čemer so vse lege na gričevnatih pobočjih.
V naši kleti dobite premium buteljčna vina, in sicer smo znani po treh sortah:
• Premium Chardonnay je vino iz sončnih leg gričevja ob vasi Biljana; zoreno je v hrastovih barrique sodih in velja za sadno, nežno in
prijetno vino.
• Premium Cabernet Sauvignon je vino trt, ki so zasajene neposredno pred našo domačijo na južno-zahodni legi z veliko sonca; tudi
to vino je zoreno v hrastovih sodih, zanj pa je značilno, da ima poudarjene gozdne sadeže.
• Orange Malvasia pa se ponaša s tradicijo naših nonotov; to je posebno vino z daljšo maceracijo in zorenjem v hrastovih sodih, ki se
ponaša z zelo zanimivo kombinacijo tradicije in inovativnosti.

Katere so glavne značilnosti vaših vin? Pri izdelavi vina so verjetno potrebne tudi razne analize. Bolj zaupate njim ali se
zanašate predvsem na svoj okus in znanje?
Glavne značilnosti naših vin se odražajo predvsem v našem delu v vinogradih in v kleti. Pri pridelavi vina sledimo naši viziji pristnosti
in tako poskušamo prinesti okus grozdja v vsak kozarec vina.
Iščemo predvsem sožitje med našimi izkušnjami in usmeritvami trga in institucij. Po našem mnenju je prava pot nekje vmes. Ohranjati
našo vizijo vina s poudarkom na izražanju značilnosti naših leg vinogradov.

Kdo so vaši najboljši in najpomembnejši kupci? Kateri so vaši ciljni trgi?
Naši kupci so ljubitelji dobrega vina. Predvsem je tukaj v ospredju publika sladokuscev in naši trgi se osredotočajo prav na te ljudi
doma in po svetu.

Kako skrbite za promocijo lastnega vina? Pojavljate se tudi na družbenih omrežjih. Zakaj ste izbrali tudi tak način
promocije?
Za promocijo uporabljamo različne kanale. Seveda smo se odločili za promocijo vin tudi preko družbenih omrežij, saj smo danes vsi
uporabniki sodobnih komunikacij. Nenazadnje, tudi drugi vinogradniki in vinarji izvajajo promocijo na tak način. Najbolj smo aktivni
na Facebooku in Instagramu.
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Veliko vlagamo tudi v razvoj blagovne znamke, ki je nedavno doživela preporod s še bolj markantno in prepoznavno grafično podobo
in linijo vin Premium.

V okviru projekta EMBRACE vam je Primorski tehnološki park omogočil, da ste izdelali investicijski načrt za nekaj
novega. Kakšno investicijo načrtujete? Kaj in kako bo investicija doprinesla k vaši kmetiji, poslu?
Doslej smo večinoma investirali v tehnične pripomočke za opravljanje del v vinogradih, že nekaj časa pa smo se pogovarjali tudi o
tem, da bi morali investirati v prostore na kmetiji.
Priložnost, ki nam jo je omogočil Primorski tehnološki park v okviru projekta EMBRACE, se je pojavila ravno pravi čas, to je v trenutku,
ko smo se odločili, da bi investirali v širitev obstoječih prostorov za goste. Investicija bo pripomogla predvsem na področju spodbujanja
prodaje.

V Primorskem tehnološkem parku ste vključeni
tudi v inkubator, obiskovali ste startup šolo,
dobili svojega mentorja in dodatna znanja. Kaj
ste s sodelovanjem v programih Primorskega
tehnološkega parka pridobili?
S

sodelovanjem

v

inkubatorju

in

programih

Primorskega tehnološkega parka sem se naučil,
kako razvijati ideje v uspešne poslovne priložnosti,
predvsem pa bi želel izpostaviti praktične izkušnje in
usmeritve, ki sem jih prejel od ostalih, bolj izkušenih,
podjetnikov in mentorjev.
Na osnovi tega znanja, izkušenj in usmeritev smo
razvili tudi nov produkt, vino Orange Malvasia,
ter izvedli redesign blagovne znamke. Novo vino
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Orange Malvasija smo nedavno prvič predstavili trgu. Gre za vino s posebnim karakterjem, kjer se prepletata preteklost in sedanjost,
in s katerim ciljamo predvsem na iskalce edinstvenih potovanj okusov.

Kako vpliva epidemija Covid-19 na vaš posel? Vam znanje, ki ste ga dobili v Primorskem tehnološkem parku, pomaga pri
soočanju z novo situacijo?
Ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije so zaprli celotno panogo turizma in gostinstva. Vinarji zato zelo težko delujemo v teh
razmerah, saj je uživanje vina povezano z druženjem, dogodki, turizmom in gostinstvom.
Da bi omilili posledice teh ukrepov, se trudimo iskati nove, tudi bolj inovativne kanale prodaje. V teh časih ciljamo predvsem na
trgovine in prodajo preko spleta. Znanja, ki sem jih pridobil v programih Primorskega tehnološkega parka so nam omogočila, da se
znamo hitro prilagajati novim razmeram ter s tem ohranjati naš posel.

Kakšen nasvet bi dali podjetnikom, ki razvijajo prehrambne izdelke s katerimi bi na trgu želeli uspeti, zgraditi rastoč
posel?
Moj nasvet podjetnikom je kratek, potrebno je kombinirati znanje in delo.
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Vinarstvo
Marjan Simčič
KONTAKT:
T: +386 5 39 59 200
e-mail: info@simcic.si

Posel z vrhunskim vinom je všečna tema, ker s sabo prinaša marsikaj zanimivega – izbrano
eno – gastronomijo, tradicijo, lepe vinogradniške vedute. Toda – je vse res tako glamurozno,
kot se zdi? Kje so pasti tega posla in zakaj je pripadnost tu tako pomembna? O tem smo
se pogovarjali z Valerijo Simčič Kalan iz Vinarstva Simčič Marjan v Goriških brdih. Vinarstvo
Simčič je sodelovalo s Primorskim tehnološkim parkom v projektu Embrace Interreg
Mediterran in v okviru projekta elaborat za novo investicijo.
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Valerija, danes skrbite za marketing in prodajno administrativni del nadvse uspešne kleti Marjan Simčič. Vaša kariera pa
se je začela daleč od briških teras in vinskih sodov.
Sem Štajerka, poročena v Brda. Na začetku kariere nisem predvidevala, da bom sodelovala v vinarstvu. Želela sem si postati modna
kreatorka, kar sem tudi doštudirala v Ljubljani. Svojo pot sem začela kot stilistka - moda je bila takrat moj način življenja.

Ali lahko povlečete kakšno vzporednico med svetom mode in vina?
Ljudem, ki se ukvarjajo z modo, je v zibko položena senzibilnost sprejemanja, videnja razlik – stvari, ki jih drugi ne vidijo. Ko sva z
Marjanom začela živeti skupaj, sva pričela soustvarjat – vsak s svojimi pogledi – našo vinsko zgodbo. Ker sem zelo radovedna, sem
pričela obiskovati vinske tečaje in degustacije. Vedno se je v meni porajalo vprašanje – zakaj? Tudi pri modi želiš priti do spoznanja,
kje je bistvo. Ko enkrat ugotoviš te skrivnosti, jih lažje predelaš v sebi in potem daš en svoj pečat. Karkoli počneš, nosi del tebe s
sabo.

Valerija, danes blagovno znamko, ki nosi ime vašega moža – uspešnega vinarja, zelo cenijo v vinskih krogih. Na vinskih
tekmovanjih dobivate ocene nad 95 od 100 točk, kar je izjemen rezultat. Kdaj je bil tisti trenutek, ko sta si z možem
rekla – zdaj nam je pa uspel veliki met?
Neke takšne prelomnice ni bilo. Svet vina se navezuje na tradicijo. V nekem trenutku se poplača delo, ki ga je mogoče gradila že
generacija pred tabo. Res pa je, da smo perfekcionisti. To je bilo še najbolj očitno, ko smo na trg lansirali linijo vin Opoka. V tem
segmentu imamo danes pet vin. Ko so ta vina začela prihajati na trg, so nas mednarodni vinski kritiki opazili. Ne zato, ker so to vina
višjega cenovnega razreda, temveč zato, ker so to vina, ki prihajajo iz določenih vinogradniških leg, ki jih družina Simčič poseduje
že od začetka svojega vinogradniško – vinarskega poslanstva. Marjan resnično pozna vsak detajl in z vso svojo je vnemo je želel to
izraziti tudi v vinu. Ko so ta vina določen čas odležala in prišla do svoje optimalne zrelosti, so se pričele dogajati res lepe ocene. To
je bilo po letu 2014.

Na kateri dosežek ste najbolj ponosni?
Prvi večji dosežek je bil, ko smo na britanskem tekmovanju Decanter dobili zlato medaljo, pridelano iz sušene rebule letnika 1997 za
naše sladko vino Leonardo. Zadnji takšen uspeh, ki smo ga bili najbolj veseli je pa bil ta, da je znan italijanski sommelier Luca Gardini
ocenil naše vino s 100 točkami od 100ih. To pomeni, da je ocenil, da je vino resnično popolno.
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V tem času ne moremo, da naših podjetnikov ne bi povprašali, kako se soočajo z razmerami, ki so nastale zaradi
preprečevanja širjenja virusa covid 19. Najbolj prizadeta sta turizem in gostinstvo, zato sklepam, da tudi vinarji niste
imuni na udarce, ki jih je gospodarstvu prizadejal covid.
Vino je namenjeno druženju, uživanju, različnim obletnicam, rojstnim dnevom, praznovanjem, porokam…Vsega tega danes ni. Na
začetku se tega niti nismo dobro zavedali, saj smo v januarju in februarju prepotovali že kar nekaj sveta, obiskali nekaj sejmov,
organizirali določena srečanja in degustacije z uvozniki. Naročila so bila, vse je potekalo normalno. Moram povedati, da je moj mož
že kot zelo mlad razmišljal o tem, da bi rad blagovno znamko vina Marjan Simčič tako močno pozicioniral v svet, da danes 75%
vina izvozimo v več kot 40 držav. Mislili smo, da nam kakšna takšna kriza zato ne bi mogla zamajati prodaje. Nato pa smo videli, da
so se naročila zaustavila. Konzumacija vina se je bistveno zmanjšala – ljudje morda spijejo kozarec dobrega vina doma. Vino pa je
tradicionalno vedno bilo prisotno pri druženju, ki ga sedaj ni. Gostinstvo je odvisno od ukrepov. Naročila sicer prihajajo. Prepričani
smo, da bodo brendi z visoko kvaliteto lažje šli čez to krizo.

Nekateri podjetniki menijo, da je ravno kriza pravi čas za premislek, tudi za investicije. Kako gledate na to? (če lahko
omeniš investicijski načrt, ki je bil predmet razpisa EMBRACE)
Ja v tem času smo tudi sami imeli več časa, se za trenutek ustaviti, saj se je ustavilo družabno življenje ne samo v Sloveniji, Evropi, ampak
na vseh naših tržiščih. Naša vina se prodajajo v restavracijah, prestižnih
vinotekah… Odpovedani oz. prestavljeni so bili sejmi, degustacije, vse
dejavnosti, ki so bile v preteklosti povezane z obveščanjem končnega
potrošnika. Že pred krizo smo razmišljali o določenih investicijah v
prihodnje, ki jih nismo imeli časa pripravit. V tem času smo s pomočjo
projekta Embrace izvedli investicijski načrt in se odločili, da bomo
vinarstvo razširili prostorsko. Z investicijo bomo pridobili večji prostor
za degustacijo, namenjen obiskovalcem, trgovinico kjer bodo lahko
kupili vina in še prostor, ki bo namenjen obiskom našim uvoznikov in
ekskluzivni predstavitvi naših vin. Z gradnjo bi naj pričeli v začetku leta
2021.
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Na družbenih medijih, kjer ste na poslovnih profilih zelo aktivni, smo spremljali, da z Biotehniško fakulteto razvijate
projekt, usmerjen v sonaravno vinogradništvo. Kako je za vinarje pomembno sonaravno kmetovanje in krožno
gospodarstvo?
V Brdih je kljub prevladi vinogradov, še vedno dovolj tudi drugih kultur in t.i. ekoloških niš (poraščenosti gozda), tako da je sobivanje
različnih ekosistemov že tako omogočeno. S tem se lahko res pohvalimo. Druge svetovno prepoznavne vinske regije so to pred
desetletji izgubile. Zato se sedaj toliko govori o tem. Za nas pa je to povsem normalno. Sami tradicionalno podpiramo naravne
procese v vinogradu, košenje trave, kjer je potrebno gnojenje z lastnim kompostom pomešanim z hlevskim gnojem,…
S tem projektom, usmerjenim v sonaravno vinogradništvo omogočamo študentom Biotehnične fakultete spremljanje našega dela.
Smo izbrana vzorčna vinogradniška kmetija. V skupnem projektu smo v določenih vinogradih zasadili še dodatno primerno drevje
in grmičevje, ki bo z leti soustvarilo nove ekosisteme. Naše vinogradništvo in vinarstvo temelji na tradicionalni družinski posesti, ki
svojemu kupcu zagotavlja konstantno izjemno kvaliteto. Sama vzgoja vinskih trt in grozdja temelji na tradicionalnem kmetijstvu z
trajnostnimi usmeritvami.

Medtem ko se pogovarjava, vaš soprog Marjan sodeluje na videotastingu z distributerjem iz tujine. Je to način, da bi
zaobšli nove prepreke?
To je nov način komunikacije tudi v vinskem svetu. Doslej smo bili vajeni sejmov, obiskovanja distributerjev, dagustacij v živo. Vino
vzbudi čustva. Ko ga okušamo, pričara harmonijo. Preko socialnih medijev in novih platform je to sicer nekoliko drugače zastavljeno.
Kar danes počne Marjan je to, da s sommelirerjem in gosti skupaj okušajo vina, ki so jih stranke že pred tem kupile in jih imajo sedaj
pred sabo. Kako se bo to naprej razvijalo? Ali je to le izhod v sili, ali se bo to obdržalo kot nov način prezentacije, je težko reči.

Valerija – kaj je vaš in možev naslednji poslovni cilj?
Obdržati tržišča in zastaviti še določene izboljšave kvalitete. Vsekakor je velik izziv prenos vinogradniško vinarske kmetije na novo
generacijo – na najinega sina, če se bo v končni fazi odločil prevzeti. Tudi Marjan je v mladosti že doživel ta proces, ko je prevzemal
od svojih staršev. Lahko omenim, da je on že peta generacija vinarjev, ki obdelujejo iste vinograde. Izziv je najti še kakšnega novega
uvoznika.
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V javnosti se čedalje bolj utrjuje enačaj med rebulo in Brdi. Brici si za to močno prizadevate. So avtohtone sorte danes
nekaj, kar predstavlja bonus pri prodaji? Ne bi bilo lažje konkurirati s svetovnimi sortami, ki so v svetu že prepoznane,
kot uveljavljati neko –da tako rečem – eksotiko?
Brda so specifična. Majhna vinska regija, ki je tako raznolika, da samo mi pridelamo 19 različnih vin na tako majhnem območju. Ko to
predstavljamo v tujini, je to kar zahtevno. Vsako sorto skušamo razumeti in iščemo popolnost. Tu je ogromno dela. Imamo izziv, da
rebulo postaviti na visok nivo, ki ga bodo prepoznali vinski kritiki in poznavalci. V zadnjih letih nam je uspelo, da smo jih prepričali v
kvaliteto in jim vzbudili zanimanje za svojsvenost rebule. Rebula je sorta, ki pri nas obstaja že zelo veliko časa, vedno se je prilagodila
na razmere in mislim, da bo to tako tudi v prihodnje – v mislih imam spremembe klime v prihodnosti.

Da se je regija uveljavila v svetu, je bilo treba veliko potovati. Sejmi, predstavitve, degustacije. Koliko km letno ste
običajno prepotovali v ta namen doslej?
Tega je bilo res veliko. Koliko zgodb smo povedali povsod po svetu. Vsak vinski letnik je svojstven, spreminjajo se načini pridelave.
Naši kupci imajo veliko znanja na tem področju. Ti zahtevajo veliko več, kot povprečen potrošnik, ki izbere vino glede na etiketo na
vinski polici v trgovini.

Nekoč ste omenili, da je cilj vsega tega, da bi ljudje – kupci, uveljavljeni
kritiki in novinarji, pričeli hodit k vam in v Brda in ne vi k njim. Ali vam to
uspeva?
Bili smo že tam, bomo videli v prihodnosti, glede na nove razmere (smeh). Mislim,
da nam je to uspelo. Danes so Brda kot vinska regija postavljena na svetovni vinski
zemljevid. Trenutno so vsi večji vinski kritiki že ocenili vina iz Brd. Med njimi so
tudi naša vina. Bilo je pa težko jih prepričat. Smo na meji z Italijo. Ta povezanost,
odprtost, zgodovinska danost, je doprinesla k temu, da no nas lažje sprejeli, ker
so poznali vina z italijanskega dela Brd. Prepričali so se, da naši griči, ki so še
nekoliko višje, dajejo vrhunsko kvaliteto. Upam, da bomo še naprej ohranjali te
odnose. Tudi zdaj se nam javljajo vinski kritiki, ki bi radi prišli. Upamo, da tako
ostane tudi v prihodnje.
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Skupina briških vinarjev – čezmejna sestava je to – je skupaj z zavodom za kulturo, turizem, mladino in šport Brda –
lansirala piarovski projekt z mednarodnim dosegom, poznan kot Brda - home of rebula. Valerija, že od samega začetka
ste bili ključni del te zgodbe. Kako ste svetovne vinske kritike pripeljali v Brda?
Morate vedeti, da znane vinske regije letno pripravljajo odlične obiske vinskih kritikov, ki dajo ocene letnika – recimo v Bordoju,
Burgundiji, Toskani, v Piemontu,… V Sloveniji pa tega ni bilo. Zato da bi bilo generaciji za nami lažje tržiti vina, smo šli v to. Če ljudje ne
pridejo k nam, ni vinskega doživetja. »Wine experience« je nekaj posebnega. Brda so posebna z geografsko pozicijo, klimo, tradicijo.
To je bil pravi čas, da se pokažemo – umeščeni na pravi nivo.

Valerija, verjetno marsikdo misli, da je vinski posel ena sama zabava. Je tako?
Odvisno, kako si narediš. Meni je zabava. Živimo življenje in počnemo stvari, ki jih imamo radi. Sigurno je tisti večerni del druženja
ob večerjah najbolj sproščen. Čez dan je treba komunicirati z uvozniki in distributerji, agenti. Pripraviti različne sejme, degustacije
in predstavitve. Imeti pod nadzorom logistiko, dokumentacijo in zaloge. Delo je kompleksno – od novih medijev, do spletnega
komuniciranja. Zagotoviti moramo, da v katerem koli trenutku stranke povsod po svetu dobijo vse potrebne informacije o določenem
vinu. K temu spada tudi druženje, ki je sedaj okrnjeno.

Kako ohranjate ravnotežje med delom in zasebnim življenjem? Je tukaj ločnica pravzaprav možna in si je sploh želite?
Morda sem si je na začetku res želela. Vinski svet mi tedaj ni bil tako blizu, kot je to danes. Sedaj ne rabim več te ločnice, ker je to
naš način življenja. Tudi če gremo na družinsko kosilo, nas vedno zanima vinska karta (smeh). Tak način življenja ni za vsakogar. To
moraš delati s srcem.

Kaj pa vas pri delu najbolj motivira?
Sigurno so to naši uspehi, ki so prihajali spontano in jih nismo načrtovali. Morda je to ta senzibilnost, ki jo imava z možem, da
predvidiva situacije, ki se bodo dogajale. Sin študira biznis, in skozi pogovor z njim vidiva, da določenih stvari nisva načrtovala,
temveč so se kar zgodile. Tradicija je zelo pomembna. Ko enkrat to sprejmeš, postane tvoje poslanstvo in si želiš biti najboljši –
kar zmoreš znaš. Biti pošten sam s sabo in se veseliti vsakega dneva in pestrosti življenja. Vsak dan je nekaj novega, nikoli nam di
dolgčas in vsak dan je nov izziv.

22

Vina
Markočič
KONTAKT:
T: +386 31 477 357
e-mail: vina.markocic@gmail.com

Intervju s Tjašo Markočič
Kdo je ekipa, ki stoji za Vini Markočič?
Smo družinska kmetija, katere nosilec je moj oče. Na njej sodelujeva še jaz in sestra s partnerjema. Oče je edini zaposlen na kmetiji,
mi smo pa zaposleni v različnih branžah. Cilj pa je, da nekoč mlajša generacija prevzame dejavnost in nadaljujemo družinsko tradicijo
vinogradništva in vinarstva tako, da jo nadgradimo s turistično ponudbo.
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Kdaj ste se v družini začeli ukvarjati z vinogradništvom?
Vinogradništvo je v Brdih način življenja. Že več generacij naša družina obdeluje iste vinograde, ki so razsejani v okolici vasi Krasno.
To so počeli že stari starši in prastari starši ter še več generacij nazaj. Od konca druge svetovne vojne do leta 2016 smo bili člani
zadruge Kleti Brda, od takrat pa smo na svojem.

Kakšna je vaša vizija?
Našo vinogradniško – vinarsko dejavnost želimo nadgraditi s turističnimi nastanitvami. Obnovili bomo stare objekte na kmetiji v naši
lasti in iz njih razvili turistične kapacitete, ki bodo komplementarne butičnemu vinarstvu. Obdelujemo namreč cca 7000 trt, kar ni zelo
veliko. Imamo pa odlično izhodišče za visoko kakovostna vina. Nameravamo jih tržiti »on door«, s pomočjo osebnega marketinga
in degustacij na kmetiji. Trenutno imamo delno urejen degustacijski prostor, kjer ponujamo vina blagovne znamke Vina Markočič.
Najbolj smo prepoznavni po penini, za katero smo dobili zlato medaljo na mednarodnem ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja
Radgona. Penina je pridelana po klasični metodi iz naše avtohtone sorte rebula, na katero veliko stavimo.

V vaši kleti lahko najdemo vina različnih sort.
Naš paradni konj je avtohtona rebula, ki je tu odlično prilagojena in daje vina različnih slogov – od penine, do mirnega svežega
vina do bolj zrelih in strukturnih vin. Imamo pa še sorto sauvignonasse
(bivši furlanski tokaj), verduc. Od rdečih sort pa cabernet sauvignon,
cabernet franc in merlot. Bela vina so bolj svežega sloga, rdeča pa
zorimo v različnih vinskih posodah, tudi lesu.

Kje imate locirane vinograde (vse na eni lokaciji, več lokacij, v
katerem kraju v Brdih)?
Naši vinogradi se nahajajo na strmih pobočjih v okolici vasi Krasno v
Brdih. Gre za vasico, ki je poznana po posebno ugodnih vinogradniških
legah zaradi naklona klančin in izpostavljenosti soncu. Tla so lapornata,
kar pomeni, da so zelo porozna in bogata z minerali. Vina so zato
značilno briška – z izraženo mineralno noto – za laika to pomeni, da
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imajo bogato okus, lahko bi rekli, da nekoliko slanikast. Vinogradi so terasirani. Nekateri so stari že 40 let, kar vinom daje posebno
kvaliteto. Kljub ugodni legi je obdelava zahtevna, kar pomeni veliko ročnega dela. Prav zaradi tega pa je kontrola kakovosti toliko
boljša, saj se lahko posvečamo vsaki sorti – tudi vsaki trti posebej. Vse to se odraža v našem produktu. Zasajenih imamo približno
7000 trt. Ta količina nam omogoča vrhunsko kakovost in je idealna za prodajo na domu. Prisegamo na integrirano pridelavo, s
kontrolirano uporabo zaščitnih sredstev. Trgatev je ročna, naši vinogradi zatravljeni zaradi preprečevanja erozije. Po najboljših močeh
se trudimo, da bi ohranjali lokalno floro in favno, saj vinogradniki živimo in dihamo z naravo in smo odvisni od nje.

Kdo so vaši najboljši in najpomembnejši kupci? Kateri so vaši ciljni trgi?
S prodajo smo pričeli v ožjem krogu prijateljev in znancev, glas se je širil od ust do ust. Trg je za zdaj samo slovenski oziroma tisti,
ki so nas obiskali na domu. Ko bomo razvili turistične kapacitete, bomo ciljali na severni del Evrope, natančneje na aktivne pare
srednjih let, ki so dobro situirani, ljubitelji aktivnosti na prostem in enogastronomije. Tudi drugod po regiji podatki kažejo, da je ravno
ta segment najbolj perspektiven za nas. Veliko je
seveda odvisno od razmer, povezanih s pandemijo
covid 19.

Kako skrbite za promocijo lastnega vina? Kako
ste razvijali blagovno znamko? Kje oglašujete?
Menite, da je za vinarje pomembno, da se
promovirajo preko družbenih omrežij?
Zaenkrat se ukvarjamo s samim produktom,
promocija pa se najbolj vrši od ust do ust. Naša
promocija bo temeljila na turistični storitvi, ki jo še
razvijamo. Promocija preko družbenih omrežij je
seveda zelo pomembna, sama to dobro poznam,
ker se ukvarjam z marketingom. Vendar za zdaj še
ni čas za to.
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Katere investicije ste v zadnjih letih izvedli na vaši kmetiji?
Vlagali smo v kmetijsko mehanizacijo, saj smo morali obnoviti vinograde. Obnovili smo tudi klet, kupili nekaj vinskih posod, cistern.

V okviru projekta EMBRACE vam je Primorski tehnološki park omogočil, da ste izdelali investicijski načrt za nekaj
novega. Opišite, kakšno investicijo načrtujete? Kaj in kako bo investicija doprinesla k vaši kmetiji, poslu?
V okviru programa Embrace smo v sodelovanju s Primorskim tehnološkim parkom razvijali poslovni načrt za investicijo v turistične
nastanitve na naši kmetiji. Vinogradniški del smo dodobra že uredili, sedaj nas v skladu z našo vizijo čaka še nadgradnja na področju
turizma. Želimo se razlikovati po trajnostni usmerjenosti, učinkoviti rabi energije, spoštovanju narave. Zagotavljali bomo kratke
dobavne verige, tako pri gradnji, kot pri izbiri pohištva in lokalnih ponudnikov prehrane.

Kako je situacija s pandemijo Covid 19 vplivala na vaš posel? Ste za to sprejeli kakšne posebne odločitve?
Pravzaprav pandemija ni zelo vplivala na naš posel, saj ne delamo v segmentu B2B, ampak s končnim potrošnikom. Prodaja zato ni
bistveno padla, Res je, da je obiskov na kmetiji nekoliko manj. Smo pa zato imeli nekoliko več časa za strateški razmislek in kljub temu,
da je sedaj turizmu ne kaže najbolje, verjamemo, da se bodo stvari v bližnji prihodnosti spremenili. Sploh pa stavimo na individualni
turizem, saj pri nas lahko zagotavljamo zasebnost in varnost pred okužbo.

Kaj ste s sodelovanjem v programih Primorskega tehnološkega parka pridobili?
S Primorskim tehnolšokim parkom sem bila še pred projektom Embrace povezana na način, da sem pogosto obiskovala njihova
izobraževanja, predvsem na področju digitalnega marketinga. Imajo dobre mentorje in predavatelje, ki mladim podjetnikom bistveno
pomagajo pri napredku.

Kakšne načrte imate za prihodnost?
Za nas je najpomembneje zaštartati turistično ponudbo. Naš cilj je, da se postopoma 100% posvetimo samo domačemu poslu.
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