VABILO
SPOT Svetovanje JV Slovenija vas v sklopu aktivnosti odpiranje poslovnih priložnosti vabi na brezplačno
strokovno ekskurzijo z ogledi in mreženjem, in sicer

ogled lasuljarne Hair atelje Celje in obrata ILIRIJE v Lendavi,
ki bo potekalo v ponedeljek, 18. marca 2019.

PROGRAM EKSKURZIJE:
7:00
9.00 - 9.45

12:00 – 14.00
14.00

Odhod avtobusa izpred parkirišča Qlandia Novo mesto
Ogled Lasuljarne PE Hairatelje Celje, Cankarjeva 2, Celje – specializirane
trgovine z lasuljami, lasnimi vstavki ter podaljški iz naravnih ali sintetičnih las, s
pripomočki za njihovo nego in nošenje ter pokrivali. Na zalogi imajo okoli 1000
modelov lasulj.
Predstavitev in ogled podjetja ILIRIJA LENDAVA – predstavitev podjetja na hrbtni
strani tega vabila
Zaključek strokovne ekskurzije s kosilom na Kmečkem turizmu pri Alenki v Gornjih
Ivanjcih (možnost nakupa njihovih domačih proizvodov)

Ekskurzija je namenjena vsem vam, frizerjem in potencialnim frizerjem regije JV Slovenija, da združite
koristno s prijetnim ter si ogledate našega največjega proizvajalca kozmetike s tradicijo.
Udeležba na strokovni ekskurziji je za vse udeležence brezplačna. Zaradi omejenega števila mest je prijava
obvezna. Prijavite se do srede, 13. marca 2019 oz. do zasedbe mest, na telefonsko številko 051 422 580
ali preko elektronske pošte: breda.koncilja@ozs.si
Lepo vabljeni!
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Skupina Ilirija danes zaposluje na sedežu družbe v Ljubljani in v tovarni v Lendavi ter v dveh podjetjih v tujini več kot
180 zaposlenih. Podjetje je družba z omejeno odgovornostjo s polnim imenom Ilirija, razvoj, proizvodnja in

trženje kozmetičnih izdelkov, d. o. o.
S prenovo proizvodnega obrata v Lendavi v letu 2009 v skladu z vsemi predpisi EU glede urejenosti proizvodnje
kozmetike so zagotovili optimalne okoliščine za proizvodnjo, predvsem za naša ključna področja lasne in obrazne
kozmetike ter barv za lase. Z naložbo v ta obrat lažje sledijo sodobnim trendom, ki zahtevajo vrhunske izdelke in
čim kvalitetnejše sestavine.

Ilirija d. o. o. je je eden največjih proizvajalec kozmetike v tem delu Evrope. Ponudba je zelo obsežna, saj zajema
profesionalno lasno kozmetiko za uporabo v frizerskih salonih, lasno kozmetiko za široko potrošnjo, kozmetiko za
nego obraza in telesa, sveče in čistila. Izdelke tržijo v okviru lastnih blagovnih znamk, kjer sta ključni blagovni znamki
Subrina in Subrina Professional.
Zaradi dolgoletnih izkušenj in vlaganj v sistematično izobraževanje in razvoj znajo proizvesti izdelek od same idejne
zasnove, prek testiranja ustreznih sestavin do proizvodnje in polnjenja. Ponosni so, da edini v Sloveniji uspešno
razvijajo in proizvajajo barve za lase.
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