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Odpiranje poslovnih priložnosti na SPOT svetovanje 

Savinjska  
 

Ena izmed aktivnosti projekta SPOT je tudi odpiranje poslovnih priložnosti na 

način, da se podjetje predstavi potencialnim poslovnim partnerjem. Tokratni 

dogodek je bil namenjen predstavitvi sodobnega spletnega orodja CONTROL+ za 

spremljanje in nadzor zastavljenih ciljev v podjetju, javnem zavodu ali drugi obliki 

poslovnega subjekta v določenem obdobju na celotnem ali poljubno izbranem 

segmentu njegovega poslovanja. 

 

Orodje je predstavilo Podjetje PINLAB, informacijske rešitve, d.o.o., iz Celja, ki je 

bilo letos izbrano med 20 TOP ten na Dunaju  v svetovni konkurenci na področju 

informacijskih rešitev in deluje v skladu s svojim sloganom Start small, start 

simple.  Dogodek, ki so se ga udeležila zainteresirana podjetja iz regije, je potekal 

na sedežu SPOT svetovanje Savinjska na Območni obrtno-podjetniški zbornici 

Celje v sredo, 18.4.2018. Udeleženci dogodka so se seznanili z orodjem, ki omogoča 

podporo in povezanost že obstoječih procesov in sistemov v podjetju. 

 

S predstavljenim orodjem omogočimo v podjetju znižanje stroškov, ker prihrani 

čas za komunikacijo, izogibanje zamud v procesih, povečano zaznavanje možnih 

nepravilnosti, skrajšanje poslovnih procesov in učinkovito merjenje rezultatov.  

 

Jure Pišek, Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o.:» Pred dogodkom si nisem 

predstavljal, da bo spletno orodje tako uporabno. Ugotovil sem, da je zanimivo za 

naše podjetje, ki se ukvarja z logistiko in zaposluje preko 80 ljudi. Predvidevam, da 

nam v podjetju lahko zelo koristi predvsem za sledljivost in  notranjo organizacijo 

poslovanja.« 

 

 

Jasna Rihter, Pinlab d.o.o.: »Sredina predstavitev v okviru projekta SPOT 

svetovanje Savinjska je bila odlična priložnost za nas, da se predstavimo podjetjem 

in jim damo vpogled v našo programsko rešitev in njeno uporabo v poslovnih 

procesih. Na ta način podjetja pridobijo informacije o novih produktih, ki obstajajo 

na trgu in o tem, kako jim takšna programska orodja lahko pomagajo pri bolj 

uspešnem poslovanju. 

 

Da je naša rešitev res inovativna in napredna dokazuje tudi to, da smo bili izbrani 

izmed 200+ startupi iz 20 držav in se bomo predstavili na največji Slovenski 

konferenci novosti PODIM v Mariboru, kamor pridejo investitorji iz celotnega 

sveta.« 
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