POSEL

bistriske.novice@novice.si • www.novice.si

25 LET
PODJETJA
STOTINKA
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Med vodilnimi pri prodaji bazenov
Podjetje Stotinka iz Slovenske
Bistrice. S prodaje
bazenov, bazenske
tehnike in sredstev
za nego vode že 25
let omogočajo kakovostno, sproščeno
in varno preživljanje
prostega časa v svetu vode.
V podjetju menijo, da so v
času svojega delovanja ključno prispevali k oblikovanju
bivalnih navad Slovencev in
k razvoju wellness storitev na
področju Slovenije.
Dandanes je dejstvo, da imaš
na domačem vrtu svoj bazen,
nekaj povsem običajnega. Leta

1993, ko so začenjali s svojo
dejavnostjo, temu ni bilo tako. Sprva so sodelovali samo
s kopališči in zdravilišči, ki
so jih oskrbovali s proizvodi
za pripravo in nego bazenskih
voda ter čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi za bazene in
savne. Na prelomu tisočletja
pa so pričeli še s postavljanjem
zasebnih bazenov. Do danes so
prodali več kot tisoč montažnih
samostoječih bazenov in več
kot 600 vgradnih.

Vodilni pri prodaji bazenov

V podjetju Stotinka ocenjujejo, da so danes vodilno podjetje
na področju prodaje bazenov,
bazenske tehnike in sredstev za
nego bazenske vode v Sloveniji,
že več kot desetletje pa so prisotni tudi na Hrvaškem. Zaposlujejo 17 izkušenih vrhunskih
strokovnjakov. Sodeluje s sko-

Ekipa podjetja Stotinka.

Turizem BIG BERRY se širi v svet
Ob reki Kolpi se že od leta
2016 razvija prav posebna oblika butičnega turizma Big Berry,
ki temelji na naravnem okolju,
avtentični ponudbi za goste in
tesnem sodelovanju z lokalno
skupnostjo.
Blagovna znamka Big Berry
se je razvila znotraj slovenskobistriškega podjetja Hosekra
s 30-letno tradicijo. Blagovna
znamka se je v preteklih letih že
razširila v Romunijo in Avstrijo,
v začetku julija pa je svoja vrata
odprla še tretja franšiza v Wiesu, Avstriji.
»Glavno vodilo Big Berryja

raj vsemi slovenskimi kopališči
in zdravilišči, ki vsaj del svojih
potreb pokrivajo iz prodajne ali
servisne ponudbe podjetja, ter
številnimi trgovskimi hišami.
Na trgu zasebnih bazenov ponujajo bazene vseh vrst in oblik,
dodatno opremo ter lastne montažne ekipe in servisno službo.
Stotinka je od svojih začetkov
pomemben član nemške poslovne skupine Chemoform, ki
je eden od vodilnih evropskih
dobaviteljev izdelkov na tržišču
bazenov in wellnessa.

Novo v jubilejnem letu

V jubilejnem letu za svoje
stranke, tako tiste, ki si želijo
bazen na svojem vrtu, kot tiste, ki bazene postavljajo, za
trgovske hiše in javna kopališča ter zdravilišča, pripravljajo
posebne ponudbe. Prav tako
predstavljajo številne novosti s
področja bazenske tehnike. Na

Direktor Darko Rojs

začetku sezone pa so na spletu
predstavili tudi pogovornega
bota, ki so ga poimenovali Poolboy, in skrbi za dostopnost do
informacij.

Ponosni na zanesljivost

V začetku letošnjega leta je
podjetje pridobilo tudi certiﬁkat bonitetne odličnosti Bisnode
ranga zlati trojni A (AAA), pridobili pa so tudi certiﬁkat GZS
Excellent Small@Medium Enterprises. Direktor Darko Rojs
pravi, da so ponosni na svojo
zanesljivost in odličnost v celotnem poslovnem procesu,
tako do svojih zaposlenih
kot tudi do kupcev in
dobaviteljev. »Do teh
rezultatov seveda ni
mogoče priti čez noč,
ampak so dokaz trdega
in poštenega dela celotne
ekipe v 25 letih.«

je, da naredi nekaj drugačnega,
posebnega in kar bo gostom ostalo v lepem spominu in zaradi
česar se bodo radi vračali ali
obiskali še katero drugo od Big
Berry franšiz,« je ob odprtju poudaril Boštjan Hostej, direktor
Hosekre. Glavni razlog, zakaj
se nove franšize po Sloveniji
in predvsem izven njenih meja
pridružujejo Big Berryju, je, poleg samega koncepta, predvsem
enostavnost. Dobijo namreč
celotno podporo - od zasnove,
izvedbe, pa vse do nasvetov in
taktik prodaje po samem odpr- Z umetniškim projektom do prepoznavnosti: s poslikavo so ustvarili edinstveni
tju, še pojasnjujejo v podjetju. videz Big Berry prenočišč v Wiesu.

