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O nas
V PJ Agency si prizadevamo za kakovostno marketinško podpiranje
partnerskih podjetij s ciljem pridobivanja večjega povpraševanja strank.
Med drugim smo uspešno sodelovali z eno največjih in najstarejših
evropskih vinskih kleti Vinag 1847; s priznano slovensko restavracijo Hišo
Fink, prejemnico Michelinove zvezdice; z gorenjskim podjetjem za izdelavo
skeletnih hiš Bauta in z mlado slaščičarko iz okolice Kranja, ki pripravlja
vrhunske sladice in čokolade pod nazivom Mama Paula. V naše storitve
zaupa tudi uspešen pevec Luka Basi, hrvaška skupina Colonia, smučarska
skakalca Domen Prevc in Anže Lanišek, ter mnogi drugi zadovoljni
partnerji.

Skrbimo za celostno podporo v grafičnem svetu in digitalnem marketingu
kot tudi pri izdelavi spletnih mest in naprednih AR in VR dodatkov. Našo
ekipo tvorijo mladi posamezniki, izkušeni na področju digitalnega
oglaševanja in prodaje, kreiranja vsebin oziroma 'contenta', digitalnega
oblikovanja, ustvarjanja profesionalnih foto in video gradiv, SEO
optimiziranja in programerstva. K uspehu prispeva dejstvo, da je vsak
izmed nas strokovnjak na svojem področju in s svojim delom prispeva k
skrbno dodelani in profesionalni končni storitvi, ki je po temeljitem
pregledu in izmenjavi mnenj vseh izmed nas naposled podana naši
stranki. 
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Odlična spletna stran, izvrstna spletna trgovina in
konkurenčna ponudba. Odlično izhodišče! Vendar
bodimo realni - ste na pol poti.

Za uspešno prodajo in prejemanje povpraševanj na
spletu mora na vašo spletno mesto zaiti veliko
obiskovalcev, pomembno pa je, da so ti obiskovalci
tudi zares vaši potencialni kupci. Vendar, kako to doseči?

Izvajamo popoln spekter storitev spletne promocije,
preverjenih na mnogih primerih. Za vaše poslovne cilje
poiščemo optimalno kombinacijo spletnih aktivnosti in
sestavimo strategijo. Svojo strokovnost dokazujemo z
rezultati.

Naši rezultati 
so vaše zagotovilo.

Kvaliteta obiska 
vašega spletnega mesta
je ključna.

Ciljno targetiranje in spremljanje obiska zagotavljata
optimalno porabo sredstev.
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Naša marketinška ekipa ima po več kot 200 uspešnih
projektih bogate izkušnje s promocijo spletnih trgovin in
spletnih strani vseh panog, dejavnosti in obsega
poslovanja. 



 

Facebook in Instagram veljata za globalno najpopularnejši socialni omrežji, skupno s
preko tremi milijardami rednih uporabnikov. V svoji ogromni bazi omogočata izjemno
natančno targetiranje vaših potencialnih kupcev in sta najbolj učinkovita predvsem pri
grajenju vaše blagovne znamke, v zadnjem času pa je tudi prodaja prek teh platform v
velikem porastu.

Vzpostavitev in optimizacija profila

Najprej vzpostavimo profile družbenih medijev specifične za podjetja, ki jih nato
optimiziramo. V kolikor v roke prejmemo že predhodno ustvarjen in voden profil, to
storimo tudi z njim. Kaj pomeni optimizacija profila? Brez optimizacije bo naša vidnost
na omrežjih manjša. To pomeni, da je vaš profil izpolnjen do potankosti. Od profilne slike
do ključnih besed in časovnic objav.

Storitve na 
družbenih omrežjih
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Si želite zaslužiti prek spleta ali povečati ozaveščenost blagovne znamke?
Potem je zelo verjetno, da je vaša prisotnost na družbenih medijih
izredno pomembna. 



 

Načrt časovnice profila
Pri načrtu časovnice profila se držimo zlatega pravila, objavljamo samo
kakovostne vizuale, ki sestavijo privlačno časovnico tako na Instagramu,
kjer je to najbolj pomembno, kot tudi na drugih družbenih omrežjih. 

Storitve na 
družbenih omrežjih
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Vsebinska priprava objave
Še vedno sledimo zlatemu pravilu, ki narekuje, da vizuale spremlja
kakovostna vsebina. Naj bo to informativna, zabavna, poučna ali prodajna
vsebina. Vsa vsebina močno predstavlja blagovno znamko, saj je to prva
priložnost, da podjetje naredi trajni vtis na vsakega potencialnega
sledilca.

Storitve na 
družbenih omrežjih
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Oglaševanje

Od pridobivanja novih strank do boljše prepoznavnosti blagovne znamke, z
digitalnim oglaševanjem pomagamo tako malim kot velikim podjetjem, da
zrastejo na spletu. Velika prednost digitalnega oglaševanja je, da je merljivo in je
najugodnejša naložba v oglaševanje.

Ciljno targetiranje in kreativna podoba.
Poskrbite za prepoznavnost vaše blagovne znamke!

Storitve na 
družbenih omrežjih02



 

Predstavitev zasnovane strategije po
predhodno narejeni analizi določenega
podjetja in možnih poti za izboljšavo.Predlogi kampanje03



 

Sodelujemo tudi s številnimi
slovenskimi influencerji, s katerimi
vam pomagamo navezati stik.

-Špela Kozan
-Manca Šepetavc
-Eva Peternelj
-Petra Ugrin
-Tamara Simovič
-Arnej Ivkovič
-Tom Zupan
-Jan in Tilen Klobasa
-Tanja Balabanič
-Sara Rutar
-Klemen Kopina
-Grega Kolarevič
-Katarina Benček
-Melisa Musič
-Aleksandra Rosič
-Alenka Trogrlič
-Nives Orešnik
-Janja Junež
-Lana Novak
-Teja in Jani Jugovič
-Gala Lukman

-Eva Czerny
-Nina Rogac
-Tina More
-Uroš Jurišič
-Nina Bolhar
-Patricija Pangeršič
-Anja Janžič
-Nika Kar
-Tina Zupančič
-Ariela Mandelc
-Martina Komac
-Denis Toplak
-Laura Matijašič
-Anja Repar
-Lea Mederal
-Alen Podlesnik
-Klara Japelj
-Nika Jagodic
-Maša Špicar Batič
-Klara Leben
-Fiona

-Portal Gremo jest
-Indira Ekič
-Sara Vulič
-Rebeka Tomc
-Lili Čadež
-Alenka Z. coach Limoni
-Nastja Možič
-Nika Albreht
-Ajda Sitar Žumer
-Lara Kalanj 
-Ivana Brusac
-Bianca Crnjavic
-Lana Kranjc
-Uroš Bitenc
-Lana Briški
-Saša Lešnjek Volasko
-Luka Lampert
-Katja Španka
-Tibor Golob
-Gaja Prestor
-Sanja Grohar

-Živa Teršek
-Laura Škvorc
-Ula Furlan
-Lučka Rakovec 
-Jaka Plantan
-Nino Oslak
-Hohnjecnika
-Nataša Mernik
-Vesna Ponorac
-Alin Anaija
-Tia Petek
-Kaya Solo
-Taja Pia Avcin
-Nina Retar
-Nika Krmec
-Anna Turk
-Dajana Janjic – Danaya
-E_vita – Evita Čelešnik
-Alja Ana Križman
-Ajda Samec
-Tjaša Škubic

-Eva Erjavec 
-Ajda Sitar Žumer
-Adrijana Dimec
-Anita Bašanovič
- Blaž in Mojca Babič
- Manca Špik
- Luka Basi
- Domen Prevec
- Anže Lanišek

Influencerji04



Objavite oglas v Googlu že danes.

Skozi skrbno načrtovane korake se trudimo od
začetka do končne podobe čim bolj optimalno
zasnovati izgled blagovne znamke ali podjetja,
oblikovati ves potreben online in ofline material ter
ustrezno pripraviti vizualni koncept oglaševanja.
Ob tem vseskozi upoštevamo tako trende kot tudi
želje naročnika, s katerim smo v dosledni
komunikaciji.

Zakaj Google Ads?

Pritegnite več strank.
Želite pritegniti nove obiskovalce spletnega mesta,
povečati spletno prodajo, poskrbeti, da bodo začeli
zvoniti telefoni, ali zagotoviti, da se bodo stranke
vrnile? Google Ads vam lahko pomaga.

Dosezite prave ljudi ob pravem času.
Uporabniki Googla bodo vaše podjetje našli natanko
takrat, ko iščejo stvari, ki jih ponujate.

Oglašujte lokalno ali globalno.

Google Ads05



 E-mailing je eden najtrdnejših kanalov
pri rasti blagovne znamke, saj skrbi za
dosledno komunikacijo s potrošniki.
Dobro izdelana e-mail kampanja je ključ
do zadovoljstva posameznikov, ki s
spremljanjem e-novičk dobijo tudi
določeno dodatno vrednost (obveščanje
o novostih, ekskluzivne popuste ipd.).

E-mailing06



Spletna stran 
Bauta 

Spletna stran
Premium PJ Coffee 

Spletna stran
Domen Prevc

Spletna trgovina
Intrend

Spletna trgovina 
Tekstil.si

Skozi skrbno načrtovane korake in s podrobno analizo se trudimo od začetka do
končne podobe čim bolj optimalno oblikovati strategijo postavljanja spletnega
mesta, ki bo bistveno prispevalo k dominiranju vašega podjetja na spletu. Ob tem
vseskozi upoštevamo želje naročnika, s katerim smo v dosledni komunikaciji.

Spletna trgovina
Optimeal.si

Izdelava spletnih
strani in trgovin
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Poskrbite za vidnost vašega spletnega mesta!

Kadar na spletu iščemo produkte, storitve in ostale informacije, se večina
izmed nas zateče k iskalniku Google. Morda malo manj znan podatek pa je,
da kar 75% izmed nas pregleda le prvih pet zadetkov. V kolikor vaša
spletna stran ni rangirana tako visoko, zagotovo dnevno izgubljate
potencialne stranke. Ampak brez skrbi, poznamo rešitev. Naši strokovnjaki
za optimizacijo spletnih strani naredijo SEO analizo vaše spletne strani ali
trgovine, oblikujejo predlog aktivnosti, ki jih nato tudi izvedejo. V kolikor
se odločite za izdelavo spletne strani ali  trgovine pri nas, pa je ta že ob
izgradnji pod nadzorom SEO strokovnjakov. Poskrbite za vidnost vašega
spletnega mesta!

SEO - Optimizacija spletnih strani08



 

Foto in video 
material

Video vsebina
Poglejte si nekatere izmed naših produkcijskih videov.

Optimeal Domen Prevc Q&A

Foto vsebina
Poglejte si nekaj naših fotografij.

Kavarna Tiskarna Rodica
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Obogatena resničnost (angl. augmented reality ali AR) je inovativna tehnologija, ki sliko
resničnega sveta obogati z dodatnimi virtualnimi vsebinami v obliki slike, zvoka ali besedila. V
takšnem okolju se uporabniku zdi, kot da resnični in navidezni predmeti sobivajo v istem okolju.

AR Obogatena resničnost je komunikacija prihodnosti.

Ustvarite edinstveno interaktivno uporabniško izkušnjo, 
ki si jo bodo vaši kupci zapomnili.

Naša rešitev PJ AR omogoča kupcem in obiskovalcem vaše spletne strani ali trgovine ogled vaših artiklov v 3D tehniki
na interaktiven način in mu poda veliko več informacij, kot jih omogoča običajna fotografija. Obenem pa zagotavlja
vrhunsko ter nepozabno uporabniško izkušnjo. Ločite se od konkurence! 

Interaktivni prodajno predstavitveni prostor

AR in VR obogatena resničnost10



Interactive 360 view Opatija Virtualni predstavitveno prodajni salon 

Prepričajte svoje
potencialne kupce na
inovativen način.

10 AR in VR obogatena resničnost



Si predstavljate, da bi lahko v svoji spletni trgovini kupcu produkt predstavili na
mizi, v njegovi domači dnevni sobi? Sedaj lahko. Vaši potencialni kupci bodo lahko
iz udobja domačega naslonjača pomerjali oblačila, izbirali okvirje očal, primerjali
pohištvo in pohištvene detajle. Fotografije pa delili na družbenih omrežjih.
Fotografija počivalnika na spletni strani lahko s pomočjo tehnologije AR postane
interaktivni priročnik za sestavo. Ideje so neskončne.

10 AR in VR obogatena resničnost

Skeniraj in doživi AR doživetje

Skeniraj in doživi AR doživetje

Skeniraj in doživi AR doživetje
z Ronaldom



V celostno grafično podobo je vključena izdelava logotipa, izbira barv in pisave ter
priprava priročnika s pravili rabe logotipa. Kot nadgradnjo celostne grafične podobe
potem lahko pripravimo tako online kot ofline material. 

Izdelavo celostne grafične podobe začnemo najprej z razumevanjem našega
naročnika. Prek priprave različnih verzij in stilov v obliki moodboardov tako
spoznamo naročnika in njegove želje - na tej točki ugotovimo v katero stilsko smer
bi naročnik svojo znamko želel zapeljati. Po tem sledi oblikovanje logotipa, izbira
tipografije ter barv, pri katerih vedno pripravimo več verzij in jih nato posredujemo
naročniku, da si lahko izbere ustrezen izgled.

Skozi skrbno načrtovane korake se trudimo od začetka do končne podobe čim bolj
optimalno zasnovati izgled blagovne znamke ali podjetja, oblikovati ves potreben
online in ofline material ter ustrezno pripraviti vizualni koncept oglaševanja. Ob
tem vseskozi upoštevamo tako trende kot tudi želje naročnika, s katerim smo v
dosledni komunikaciji.

Celostna grafična podoba

Prenova celostne grafične podobe za podjetje B&B Dvorec

Grafično oblikovanje11



Vizualni koncept družbenih omrežij

Pri izdelavi vizualnega izgleda za družbena omrežja se oziramo bodisi
na že obstoječi stil podjetja bodisi na novo nastali izgled znamke. 
Pri snovanju vizualnega koncepta upoštevamo tudi kakšen stil objav si
stranka želi ter hkrati nudimo predloge, ki se nam iz naših izkušenj
zdijo vredni implementacije. 

Pri snovanju koncepta vedno poskrbimo, da so profili skladni ter da
soustvarjajo celoto tako z objavami kot tudi s profilnimi fotografijami,
bannerji ter vsem kar spada zdraven.

Priprava vizualnega koncepta socialnih omrežij za PJcoffee

Grafično oblikovanje11



Online material
Oblikujemo vam ves poteben online material, pod to spadajo razne grafike
za družbena omrežja, priprava dizajna spletnih strani, oblikovanje oglasov
ter vseh ostalih potrebnih elementov.

Oblikovanje oglasov za dogodek Noben me ne razume

Oblikovanje oglasov za podjetje FeedkoOblikovanje oglasov za tečaj Taste the Love

Grafično oblikovanje11



Oblikovanje spletne strani za podjetje Bauta

Oblikovanje spletne strani za podjetje At Chef's Place

Grafično oblikovanje

Oblikovanje spletne strani za Luka Basi
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Offline material
Poleg digitalnih medijev pa za vaše podjetje oblikujemo tudi vse potrebne tiskovine, to so
razne brošure, vizitke, zahvalne kartice, embalažo, skratka vse, kar lahko natistnete.

Oblikovanje tiskovin za podjetje PJcoffee

Oblikovanje mape za podjetje Bauta

Oblikovanje tiskovin za podejtje At Chef's place

Grafično oblikovanje11



At Chef’s Place združuje vrhunske slovenske kuharje, ki s svojim
znanjem, energijo in predanostjo popeljejo v svet visoke kulinarike,
ki jo lahko nato pripravimo tudi doma.

Projekta smo se lotili od samega začetka, od načrtovanja pa vse do
izvedbe snemanja. Pripravila se je celostna grafična podoba skupaj s
predstavitveno spletno stranjo/trgovino in lastno platformo za ogled
spletnih tečajev.

Pri projektu sta sodelovala vrhunska slovenska kuharja Igor Jagodic
in Domen Demšar.

At Chef's Place 
www.atchefsplace.si | FB | IG 

V celoti smo prevzeli digitalni marketing, pripravili strategijo in
mesečno načrtovanje objav. Močno smo povečali število sledilcev,
všečkov in tudi interakcijo. To je pripomoglo k veliko večjemu
prometu spletne strani in trgovine ter vzpostavljanju zaupanja
strank. 

Za podjetje pripravljamo še nov promocijski in prodajni foto ter
video material, izdelana pa je bila tudi nova spletna trgovina.

Tekstil
www.tekstil.si | FB | IG 

Za Luko Basija smo prav tako v celoti poskrbeli za digitalni
marketing in spletno prodajo. Pripravili smo strategijo nastopa na
socialnih omrežjih ter oblikovali oglaševanje in promocijo osebne
blagovne znamke ter seveda prodajne akcije tako na socialnih
omrežjih kot tudi v spletni trgovini. Poleg socialnih omrežji s pridom
izkoriščamo tudi e-mail marketing s pomočjo katerega zveste
oboževalce obveščamo o posebnih akcijah, promocijah in nagradnih
igrah. Na pomoč priskočimo tudi pri pripravi foto materiala.

Za naročnika mesečno pripravimo okvirni plan objav in nato skupaj
z njim in njegovo ekipo dodelamo posamezna besedila – tako
skrbimo, da je naše načrtovanje usklajeno z idejami in željami
naročnika.

Luka Basi
www.lukabasi.com | FB | IG

Za naročnika AHA Hyperbarics smo v celoti prevzeli vodenje
digitalnega marketinga, skupaj s pripravo mesečne analize in
poročila. Na podlagi podrobno izdelanega mesečnega plana
oblikujemo marketinško strategijo podjetja, ki je skladna z dvigom
slike podjetja v digitalnem svetu. Cilj je tako povečati prepoznavnost
blagovne znamke na spletu skozi strokovno pripravo oglasnih
kampanj, foto/video materijala in personaliziranih objav na profilih
družbenih omrežij.

AHA Hyperbarics GmbH
www.aha-hyperbarics.com | FB | IG
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http://www.tekstil.si/
https://www.facebook.com/Tekstil.si/
https://www.instagram.com/tekstil.si_70/?hl=en
http://www.tekstil.si/
http://www.tekstil.si/


Ena najstarejših in največjih vinskih kleti v Sloveniji in Evropi si
zasluži spletno stran na visokem nivoju. Podjetju Vinag 1847 smo
pomagali pri prenovi spletne strani in trgovine ter jo tudi izvedli. S
pomočjo naših nasvetov in vpogledov smo zasnovali moderno
spletno stran, ki izžareva zgodovinsko vrednost in zgodbo podjetja
in kleti. Zanje vodimo digitalni marketing in izdelujemo promocijsko
prodajne brošure.

Vinag 1847
www.vinag1847.si | FB 

Priznani dolenjski restavraciji, prav tako prejemnici Michelinove
zvezdice, smo oblikovali novo spletno stran in postavili spletno
trgovino. Prevzeli smo tudi celostni digitalni marketing s ciljem
povečati prepoznavnost blagovne znamke in podjetje dvigniti še na
višji nivo v očeh kupcev. Pripravili smo foto in video promocijski
materijal, prevzeli pripravo in izpeljavo oglasnih kampanj ter
vodenje profilov na družbenih omrežjih.

Hiša Fink
www.hisafink.si | FB | IG 

Obuditev socialnih profilov, na katerih s poučnimi in vsebinsko
pomembnimi objavami, ki pa ne smejo biti prepogoste,
predstavljamo svetovno znano metodo za prenehanje kajenja. Z
objavami smo povečali število sledilcev, ki se zanimajo za storitev in
prenehanje kajenja, hkrati pa prispevali tudi k povečanemu obisku
spletne strani. V času »korona krize« smo začeli z vzpostavljanjem
sistema za online delavnice v živo. V prihodnosti pripravljamo
trženje online delavnic, ki bodo že vnaprej posnete in posledično tudi
cenovno dostopnejše.

Easyway - Postani nekadilec
www.easyway.si | FB

Nekoč tiskarna Mladinske knjige, danes kavarna mlade ekipe. Za
kavarno tiskarno smo prevzeli celotno vodenje socialnih omrežjih in
oglaševanje. Pomen pri samem foto/video materialu je bil predstaviti
zgodbo restavracije in pa seveda kolektiva. Želeli so imeti večje
število povpraševanj, zato smo jim popestrili objave na socialnih
omrežjih. 

Kavarna Tiskarna
 FB | IG
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Priznanemu gorenjskemu podjetju za izdelavo skeletnih hiš smo
pripravili popolnoma novo in interaktivno predstavitveno spletno
stran, ki blagovno znamko še bolj približa mladim. Naš skupen cilj
je bil s pomočjo spletne strani prikazati gradnjo skeletnih hiš in
predstaviti vse prednosti, ki jih podjetje Bauta nudi, obljublja in
navsezadnje tudi zagotavlja.

Prav tako smo prevzeli celostni digitalni marketing s pomočjo
katerega bomo povečali prepoznavnost blagovne znamke in njihovo
vrednost dvignili na novo raven. Priprava strategije in
marketinškega načrta ter različnih promocij in priprava ter
izpeljava oglasnih kampanj so naše glavne naloge.

Bauta - izdelava skeletnih hiš
www.bauta.si | FB | IG 

Mlada slaščičarka iz okolice Kranja pripravlja vrhunske sladice in
čokolade. Zaradi želje po povečanju prepoznavnosti svoje blagovne
znamke se je odločila za prenovo oz. postavitev nove spletne strani.
Uspešno smo prevzeli vodenje digitalnega marketinga v celoti.

Mama Paula
www.mamapaula.si | FB | IG

Za La Creperie Cheri smo prevzeli digitalni marketing s ciljem
povečati njihovo prepoznavnost, s tem pa tudi prodajo v času korona
krize. Pripravili smo foto in video promocijski materijal in prevzeli
pripravo ter izpeljavo oglasnih kampanj, da bi povečali število
naročil na spletnih platformah Wolt in E-hrana.

La Creperie Cheri
   www.lacreperie-cheri.si | FB | IG

Z nami sodelujeta tudi oba smučarska skakalca Domen Prevc in
Anže Lanišek, ki si želita povečati prepoznavnost in v prihodnje
ustvariti svojo blagovno znamko na spletni strani, ki jo trenutno
oblikujemo za njiju. Pomagali jima bomo tudi pri vodenju socialnih
omrežij in z ustvarjanjem dostopnih profilov pripomogli kvalitetno
oblikovati zgodbo obeh.

Domen Prevc
 www.domenprevc.net | FB | IG

Anže Lanišek
 www.anzelanisek.com | FB | IG
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Promocijsko sodelovanje v času pred drugim »korona« zaprtjem. Za
Hotel Medno smo izvedli pripravo foto promocijskega materiala ter
prevzeli vodenje socialnih omrežji. V eno-mesečnem sodelovanju
smo z rednimi in vsebinsko-vizualno zanimivimi objavami močno
povečali dosege in število sledilcev/všečkov FB strani ter IG profila.

Za hotel smo pripravili tudi kampanjo s ciljem povečanja
prepoznavnosti in števila rezervacij v obliki koriščenja turističnih
bonov.

Hotel Medno
www.hotel-medno.si | FB | IG 

Podjetje Koželj je pred kratkim prevzelo zastopstvo za priznano
znamko tonikov in ostalih pijač Franklin & Sons. Za podjetje smo
prevzeli celoten marketing blagovne znamke. Pripravila se je
strategija za vodenje socialnih omrežji, povečanje prepoznavnosti
blagovne znamke ter prodaje pijač z različnimi marketinškimi
akcijami tako na socialnih omrežjih na splošno med populacijo.
Velik poudarek se namenja tudi samemu SEO ter e-mail marketingu. 

Koželj - Hiša dobrih vin
   www.kozelj.si | FB | IGReference12

www.zemonoplus.si
Zemono+

Za ekskluzivno blagovno znamko enega izmed najbolj priznanih
kuharjev v Sloveniji, Tomaža Kavčiča, smo prevzeli vodenje
družbenih omrežij, e-mail marketing in pisanje informativno-
zabavnih vsebin v konceptu bloga. Poskrbeli smo, da se je na vseh
komunikacijskih kanalih ohranila premium podoba Zemono+
selekcije in smo tako strankam ponudili le visoko kakovostno
vsebino. Ker znamko odraža transparentnost, inovativnost in
najboljše sestavine in skrbna izbranost le teh, smo zagotovili, da je
takšno bilo tudi sodelovanje med Zemono+ in PJ Agency.

Našim strankam želimo ponuditi učinkovito,
uspešno in visoko strokovno storitev. Če obstaja
kakšen vidik naše storitve, s katerim ste
nezadovoljni, vas prosimo da nas na to takoj
opozorite. Vedno si prizadevamo izboljšati storitev,
ki jo ponujamo strankam. Če imate kakšne predloge
za izboljšanje naših storitev, upamo, da nas boste o
temu obvestili. Veseli smo, da imamo priložnost, da
vam lahko predstavimo ponudimo za izvedbo te
naloge v vašem imenu in iskreno upamo, da bomo
izbrani za sodelovanje pri tem projektu. 

http://www.hotel-medno.si/
https://m.facebook.com/Hotel-Medno-233247395172/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://www.instagram.com/hotel_medno/
http://www.kozelj.si/
https://www.facebook.com/Ko%C5%BEelj-hi%C5%A1a-dobrih-vin-303110386028/
https://www.instagram.com/kozelj_hisadobrihvin/
http://www.hotel-medno.si/
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