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Sejemski bilten

Prodajanje praznih škatel 
je umetnost 

Bum… Odločitev je padla. Dobili 
smo prestižno priznanje družbe Celj-
ski sejem, Zlato zvezdo 41. Mednaro-
dnega obrtnega sejma (MOS).

Nekdo je rekel, da vsak dočaka svojih pet 
minut slave. Tudi nas so letos ponovno obsija-
le odrske luči, ko smo prejeli prestižno prizna-
nje Zlata zvezda Celjskega sejma. Moramo 
priznati, da smo si kot ustvarjalci po tihem 
želeli kakšno priznanje, toda tako visokega 
nismo pričakovali.  

Lepo je dobiti javno priznanje za svoje 
delo, a slava traja le nekaj trenutkov, potem 
pa je treba javnosti in kupcem znova in zno-
va dokazovati, da smo zares tako dobri, kar 
mi lahko s ponosom zatrdimo. V vseh dvanaj-
stih letih sodelovanja na sejmu smo že dobili 
Srebrni in Zlati ceh za kvaliteto, Bronasto in 
Srebrno priznanje za izvirno urejen razstavni 
prostor in še dve drugi priznanji. Vse to pa je 
dokaz, da smo vedno pripravljeni delati na 
kakovosti in biti konkurenčni, istočasno  pa 
posegati po najvišjih priznanjih. 

Kvaliteto naših izdelkov in storitev na slo-
venskem trgu in trgih Evropske unije pa redno 
potrjujejo tudi naši zvesti kupci, ki prispevajo 
k našemu razvoju in rasti.  V posebno veselje 
pa nam je, da lahko vsakoletnim obiskoval-
cem MOS na sejmišču predstavimo, kdo smo 
in kaj ustvarjamo.

Včasih se pošalimo in rečemo, da je pro-
dajati prazne škatle umetnost. Res je, toda še 
večja umetnost je razvijati in izdelovati tako 
kvalitetno in všečno embalažo, da jo lahko 
prodajamo prazno.

Skozi vsa leta delovanja smo dokazali, 

da na slovenskem trgu nismo muha enodnev-
nica, temveč stabilno malo podjetje, katere-
mu je zelo pomembno varovanje narave in 
okolja, zato že od leta 2003 vzdržujemo in 
redno certificiramo dva mednarodno prizna-
na certifikata ISO 9001 in ISO 14001 (orga-
nizacijski in okoljski certifikat).

Petkovo priznanje je za nas priložnost za 
praznovanje in to bomo tudi storili. Vendar mi  
praznujemo vsak dan, ko na obrazih naših 
zvestih kupcev ali pa slučajno mimoidočih 
obiskovalcev zasledimo izraz začudenja, 
navdušenja, nasmeha in slišimo drobno po-
hvalo glede izvirnosti razstavnega prostora in 
pestre ponudbe naših izdelkov. Obiskovalci 
se k nam radi vračajo, saj vedo, da jih vsako 
leto presenetimo s čim novim in izvirnim. In ta 
obisk je naša največja nagrada.

Oblikovanje iz valovitega kartona je za 
nas svoboda izražanja, naša rast in razvoj. 

Prepričani smo, da smo z novim prizna-

njem ponovno malo zrasli in da bomo tudi 
v bodoče lahko sledili novim vsakodnevnim 
zahtevam vse zahtevnejših trgov ter še naprej 
uspešno kombinirali ideje slovenske kulturne 
dediščine z našimi izdelki. S tem bomo še 
naprej dokazovali, da smo Slovenci narod 
z bogato kulturno dediščino, delovnimi, spo-
sobnimi in inovativnimi  ljudmi z željo po do-
kazovanju in uspehu.

Doseženo priznanje je dokaz, da se s tr-
dim delom in vedno svežimi idejami, za kate-
re pogosto iščemo navdih prav v naši bogati 
kulturni dediščini, da uspeti. Za ta uspeh pa je 
potrebno imeti zdrav, deloven, dober in idej 
poln kolektiv. Tega mi imamo in ga želimo na 
tem mestu tudi javno pohvaliti. To in ostala 
priznanja so predvsem priznanja njihovemu 
delu in trudu.
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