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KLUB MLADIH PODJETNIKOV
NA OOZ NOVO MESTO VABI

PODJETNIŠKA ZGODBA SKOZI KULINARIKO IN DEGUSTACIJO PENIN
Vabimo vas na 1. strokovno ekskurzijo Kluba mladih podjetnikov pri OOZ Novo mesto, ki bo
v TOREK, 27. julija 2021, ob 14.00 uri,
na Telčah nad Tržiščem,
na kateri bomo spoznali poslovno zgodbo mladega pridelovalca penin Andreja Slapšaka iz Sevnice.
Program ekskurzije:
1. Okvirna predstavitev aktivnosti KMP do konca leta
2. Predstavitev podjetniške poti Andreja Slapšaka
Podjetniške zgodbe skrivajo mnogo idej, možnosti, udejanjenih ciljev, hkrati pa kakšno težavo, past in
preskočeno oviro na poti do uspeha. Eno od podjetniških zgodb, ki je rezultat družinskega sodelovanja, bo z nami
z veseljem delil Andrej Slapšak. Idejo, ki je bila sprva le eksperiment in so jo imenovali Domaine Slapšak,
združujeta francoska in slovenska beseda. Penine vsebujejo slovenski karakter in francosko eleganco. Več pa
izveste na predstavitvi ob stoječi degustaciji, ki bo vključevala štiri vzorce penine (Brut Reserve, Blanc de
Blancs, Brut Nature ŽČ, Brut Rose) s skrbno izbranim spremljajočim prigrizkom glede na značaj vina, ki ga bodo
pripravili priznani chefi.

Ob priložnosti prvega pravega dogodka KMP je namen, da se bolje spoznamo, se še dodatno
mrežimo in tudi malce pozabavamo.
Cena udeležbe:
Cena degustacije 4 vzorcev vin s prigrizki za člane KMP (z izpolnjeno pristopnico) je 16,00 € na
osebo, za nečlane pa 27,00 € na osebo, ki jo plača vsak udeleženec. Prevoz bo organiziran in je
za vse udeležence brezplačen.
Izvedba:
Skupina šteje največ 30 oseb. Prednost imajo člani KMP. Zborno mesto je ob 13.15 na parkirišču
pri zbornici, od koder nas ob 13.30 odpelje avtobus in po zaključku tudi varno nazaj.
Prijave:
Zaradi ustrezne organizacije potrdite udeležbo po e-pošti na naslov kmp@ooz-novomesto.si ali
po telefonu 041 350 001, najkasneje do 20. julija 2021 oziroma do zapolnitve mest.
Lepo pozdravljeni do srečanja,
Leo Andolšek
predsednik kluba
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