
rodnih udele`encev. Ti brezmejno ver-
jamejo v zgodbo, ki stoji za blagovno 
znamko, in jo `elijo pripeljati na medna-
rodni trg.

Bo{tjan Hostej, direktor podjetij Big 
Berry in Hosekra: "Povabilo na tak{en 
presti`ni dogodek nas je preseneti-
lo, toda z ekipo smo se strinjali v eni 
to~ki. Iz tega dogodka je treba pote-
gniti najbolj{e, zato je treba organizirati 
ekipo, ki bo dostojno in v celoti predsta-
vljala nas in na{e delo.”

V Pjong~ang sta poleg direktorja odpo-
tovali {e dve ~lanici skupine Big Berry, 
Mariliza Bonessso in Ana Iskra. Barve 
Big Berryja je predstavljala resni~no 
mednarodna skupina treh razli~nih 
narodnosti: Slovenije, Hrva{ke in 
Brazilije.

Kot eden izmed partnerjev v Slovenski 
hi{i je podjetje Big Berry imelo tako 
obveznost kot privilegij predstaviti 
Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah. 
In ker ima Big Berry inovativen in sve` 
pogled na ustvarjanje in postavljanje hi{ 
na razli~nih lokacijah glede na razli~ne 
potrebe, jim je bil projekt postavitve 
Slovenske hi{e pisan na ko`o. Z impre-
sivno leseno konstrukcijo, narejeno po 
vzoru slovenskega kozolca, je Big Berry 
skupaj z dizajnerjem Arnoldom Vugo in 
arhitektoma Gregorc-Vrhovec poustvaril 
podobo in ambient Slovenije.

V Slovenski hi{i se je v 17 dneh zimskih 
olimpijskih iger odvilo okoli 20 dogod-
kov, pri{lo je 1400 povabljenih gostov in 
ve~ kot 2000 obiskovalcev, med kateri-
mi so bili {tevilni mednarodni {portniki, 
poslovne`i, novinarji, partnerji, dobavi-
telji, prostovoljci.

Gre za dogodek, ki je postregel s {tevil-
nimi prilo`nostmi za {irjenje mre`e in 
mo`nostmi za nadaljnje sodelovanje. 
Bigg Bery, ki je v Ju`ni Koreji nastopal kot 
samostojno podjetje, je med prireditvami v 
Slovenski hi{i nudil podporo, ker je s svoji-
mi izku{njami iz luksuznega resorta v Beli 
krajini, kjer je `e gostil {tevilne turisti~ne 
operaterje, pokazal, kako pomembne so 
mednarodne povezave na podro~ju turiz-
ma, posla in kulture.

Matic [vab, predstavnik za marketing 
in finance pri olimpijskem komiteju RS: 
”Slovenska hi{a je uspe{na zgodba, ki 
pa svoj uspeh dolguje partnerjem in ekipi, 
ki so hi{o postavili, vklju~no s podjetjem 
Big Berry, tako, da odseva svoj edinstve-
ni ambient. Slovenska hi{a je le ena med 
14 hi{ami in njena postavitev postavlja 
Slovenijo na zemljevid gostoljubnosti in 
uspe{nosti ne samo za olimpijski komite, 
ampak Slovenijo kot celoto.

Hi{a, ki jo je postavljalo sedem ~lanov 
olimpijskega komiteja in dva profesio-
nalca, ki so delali po 15 ur na dan, je 
bila stala pred~asno. Poleg `e ome-
njenih so Slovensko hi{o obiskali tudi 
pomembni gostje, kot so Ban Ki Moon, 
nekdanji sekretar zdru`enih narodov, 
Jean Todt, predsednik mednarodne 
avtomobilske zveze, Sergey Bubka, 
podpredsednik Svetovne atletske 
zveze, princ Albert, dr. Janez Kocjan~i~ 
in Boris Pahor.

"Odziv na projekt Slovenska hi{a je 
bil odli~en ne samo pri obiskovalcih, 
ampak tudi pri Korejcih, ki so bili z loka-
cijo zelo dobro seznanjeni in so te`ko 
verjeli, kako je hi{a spremenila celo-
ten prostor," pove Peter Dokl, vodja 
Slovenske hi{e.

Uspeh Slovenske hi{e v Pjong~angu 
pa je zagotovo pozitivno vplival na vse 

vpletene poslovne partnerje, dobavitelje 
in sponzorje, katerih imena se po tem 
uspehu pojavljajo ob boku najve~jih glo-
balnih podjetij.

^eprav smo {e vedno pod vplivom zim-
skih olimpijskih iger, pa ni veliko ~asa 
za po~itek. Po uspe{nem partnerstvu s 
Slovensko hi{o, Big Berry {teje dneve 
do odprtja tretje sezone na reki Kopli in 
drugih destinacijah.

Z velikimi pri~akovanji in mo~nimi 
povezavami je prvi slovenski luksuzni 
resort pripravljen na sprejem ne samo 
pomembnih ljudi z olimpijskih iger, 
ampak tudi na druge, kot so kuharji, 
podjetniki, oblikovalci in umetniki.

Slednji pridejo `e v za~etku aprila zara-
di projekta, imenovanega BB umetni{ka 
kolonija. Po uradnem odprtju 28. aprila 
2018 bo Big Berry gostil 21 mednaro-
dnih kuharskih {efov, projekt se imenu-
je BB Chef, in 21 poslovne`ev, ki bodo 
pri{li na Kolpo v okviru projekta BB 
Mastermind.

Projektna novost je BB oblikovalsko leto, 
v okviru katerega bo Big Berry vzposta-
vil platformo za 60 novih profesionalnih 
izdelkov ali modnih oblikovalcev. Gre za 
oblikovanje ideje, ki bo promovirala lokal-
ne in evropske oblikovalce skozi mre`o 
{tevilnih oblikovalcev, s poudarkom na 
dizajnu in identiteti blagovne znamke.

Reka Kopla bo tako ponovno posta-
la destinacija, ki zdru`uje ideje, posel, 
ljudi in presti` svobode.

Lesena replika hi{ke BIG BERRY  
se je izdelovala 600 ur.
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Slovenska hiša kot uspešna zgodba 
in izjemen dosežek

Objekt postavljen na olimpijskih igrah v Južni Koreji je predstavljal edinstven ambient.  
Z arhitekturno izjemnostjo je postavil Slovenijo na svetovni zemljevid uspešnosti in gostoljubnosti.

Podjetje slovenskih korenin, s konstantno 
rastjo, se lahko pohvali z novim mejnim 
dose`kom. Big Berry, sestrsko podjetje 
dru`be Hosekra, se je z zimskih olimpij-
skih iger v Ju`ni Koreji vrnilo oven~ano 
z novimi poslovnimi idejami, poslovnimi 
stiki in prilo`nostmi, ki bodo zagotovo 
pozitivno vplivale na nadaljnjo rast podje-
tja in slovensko podjetni{ko okolje.

Takoj po zaprtju poletnega resorta 
2017 je Big Berry sprejel sodelova-
nje pri Slovenski hi{i 2018. Skupaj s 
podjetjem Hosekra sta dobila nalo-
go izgraditi masivno leseno struktu-
ro, pod katero se bodo med zimski-
mi olimpijskimi igrami v Pjong~angu 
februarja 2018 zbirali {portniki, podje-
tniki in drugi.

^eprav je bila tak{na odlo~itev 
nepri~akovana, je bila zagotovo 
zaslu`ena. Prilo`nost je posledica trde-
ga dela v preteklih letih in `elje, da se 
razvije inovativna in edinstvena bla-
govna znamka, ki bo povezovala kul-
turno izro~ilo, dizajn in podjetni{tvo.
Napredek, narejen v tem kratkem ~asu, 
je izjemen in odseva trdo delo medna-

Za ve~ informacij prosim obi{~ite:  
www.bigberry.eu  

ali  
www.hosekra.com


