Z oblikovalsko zahtevnimi karafami iz Slovenije
na angleški trg
Iskanje partnerjev za poslovna sodelovanja je
eno izmed področij, za katerega se lahko
obrnete na največjo poslovno mrežo Enterprise
Europe Network oziroma vas njeni predstavniki
obvestijo o priložnosti, ki bo kot nalašč za vas.
S prisotnostjo v več kot 60 državah širom sveta
– in njihovo število se le še povečuje – se lahko
hitro primeri, da bo vaš novi poslovni partner iz
države, s katero do sedaj še niste sodelovali
oziroma vsaj ne obsežneje.
Podobno izkušnjo ima tudi slovensko podjetje
Art-Glas d.o.o. iz Rodika. Že vse od svoje
ustanovitve v letu 1992 se ukvarjajo z
izdelovanjem tehnološko zahtevnih in
oblikovalsko dovršenih inovativnih proizvodov
iz borosilikatnega stekla. Omenjeni material
velja za izjemno odpornega na poškodbe zaradi
temperaturnih nihanj, zato se posledično
uporablja
za
številne
namene.
S

posodabljanjem proizvodnega procesa in
uvajanjem novih tehnologij, se je na temelju
novih možnosti izdelave steklenih izdelkov,
tako proizvodni kot prodajni program podjetja
dopolnjeval, skupaj s storitvami peskanja in
brušenja stekla ter storitvami svetovanja
partnerjem.
Poleg domačega trga je podjetje Art-Glas d.o.o.
vzpostavilo tesne vezi z italijanskimi partnerji v
programu svetilk iz stekla in raznovrstnih oblik
ter možnostjo peskanja poljubnih oblik na
steklene izdelke. Uspeh podjetja izhaja tudi iz
njihove usmerjenosti v nenehno iskanje novih
rešitev z uporabo premišljenih in ustvarjalnih
prijemov pri zasnovi še tako nenavadnih oblik
končnega izdelka, pri čemer temeljna
funkcionalnost končnega izdelka nikoli ne
izostane.

Omenjene odlike podjetja so vodile sodelavca
Centra za prenos tehnologij in inovacij na
Institutu ''Jožef Stefan'', da je na podlagi objave
angleškega podjetja v poslovni borzi Enterprise
Europe Network, obvestil podjetje Art-Glas
d.o.o. o možnosti sodelovanja pri razvoju
tehnično in oblikovalsko zahtevnih karaf s
pridihom inovativnosti.
V podjetju iz Rodika so sprejeli ponujeno
priložnost sodelovanja in po posredovanju
preko mreže Enterprise Europe Network, je
sledilo medsebojno usklajevanje med
slovenskim in angleškim podjetjem. Po
prejemu vzorčnih karaf iz Slovenije, se je
angleško podjetje odločilo za tesnejše
sodelovanje in kmalu zatem sta obe podjetji
namen sodelovanja še pogodbeno podkrepili.

Direktor podjetja Iztok Resinovič o sodelovanju
pravi: ''V podjetju Art-Glas d.o.o. smo izjemno
hvaležni za vzpostavitev sodelovanja z
angleškim podjetjem, ki so nam ga preko EEN
omogočili na Centru za prenos tehnologij in
inovacij na Institutu ''Jožef Stefan''. Iz tega
sodelovanja je po omenjeni karafi nastal še
drugi izdelek, v razvoju pa je že tretji. To je naš
prvi kontakt z angleškim trgom in je nedvomno
pomemben korak za naše podjetje.''
Če boste pri morebitnem obisku v Angliji na
prodajni polici naleteli na stekleno karafo
domišljenih oblik, se lahko kaj hitro zgodi, da je
bila izdelana ravno v slovenskem podjetju ArtGlas d.o.o.

