V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška, v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico Koroška vabi na ogled dobre prakse
na področju lesarske industrije v Avstriji.

» Ogled podjetja MIZARSTVO PETER PREINIG «
Kaj si bomo ogledali?
Ogledali si bomo podjetje Mizarstvo, Peter Preinig, Gabelsdorf 43, 9122 St. Kanzian am Klopeiner See/
Škocjan ob Klopinskem jezeru v sosednji Avstriji. Spoznali bomo njihovo proizvodnjo ter predstavitev
novih trendov, možnosti, težav in izzivov delovanja znotraj lesarske industrije. Ogled organizira
Gospodarska zbornica Slovenije OZ Koroška v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca.
Namen ogleda?
Ogled dobre prakse je z izbiro podjetja namenjen spoznavanju celovite proizvodnje v majhnem podjetju,
kjer posebno pozornost ob kakovostni proizvodnji namenjajo kadrovski strukturi ter pomenu vajeništva.
Diskusija v podjetju predstavlja tudi možnosti izmenjave pogledov ter nadaljnjega sodelovanja.
Kdaj?
Vljudno vabljeni, da se pridružite v četrtek, 21.6.2018, od 7.30 do 16. ure.
Zaradi prehoda meje je obvezen veljavni osebni dokument.
Program:
- Odhod avtobusa iz izhodiščnih točk v regiji: ob 7.30 iz Radelj ob Dravi (parkirišče pri Bajti),
ob 7.50 iz Dravograda (parkirišče za centrom Traberg – GZS), ob 8.10 iz Slovenj Gradca
(glavna avtobusna postaja), ob 8.30 z Raven na Koroškem (glavna avtobusna postaja)
- 9.30 – 12.00: prihod v podjetje, voden ogled podjetja ter individualni razgovori
- 13.00 – 15.00: vrnitev v Dravograd, kosilo in sklepna diskusija udeležencev
- 15.00 – 16.00: vračanje z avtobusom na izhodišča v regiji.

Kratka predstavitev podjetja:
Sodobno mizarsko podjetje s 50-letno tradicijo obsega celovito proizvodnjo od stavbnega pohištva do
notranje opreme in pohištva po naročilu.
PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti spot.koroska@gmail.com ali na telefon GZS OZ Koroška: 87 23 250,
najkasneje do torka, 19.6.2018, do 12. ure. Število prijav je omejeno do zasedbe mest na avtobusu. Ob
prijavi sporočite tudi kraj vstopa na avtobus.
Dogodek je za udeležence brezplačen.
Vljudno vabljeni!
SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka – zunanji izvajalec: GZS OZ Koroška
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti
iz akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.«

