NOVEMBER 2018
AKTUALNO

ADVENTNI SEJEM V ŠMARTNEM PRI LITIJI
Javni zavod Bogenšperk bo v soboto, 1. decembra 2018, organiziral sejemsko prireditev, ki bo
potekala v središču Šmartnega pri Litiji, na trgu pred cerkvijo. Dogodek namenjajo predstavitvi
tradicionalnih domačih obrti, kulinarike in ostalih dejavnosti ter prodaji domačih in rokodelskih
izdelkov. Najem stojnice stane 20 EUR. Prijave do 23. 11. 2018, prijavnico in več informacij najdete
tukaj.

SODELUJTE NA PODEŽELJU V
PRAZNIČNEM MESTU V LITIJI
V predprazničnih dneh bo tudi letos potekala v Litiji
tradicionalna prireditev Podeželje v prazničnem
mestu. Ponudniki prehranskih in rokodelskih izdelkov
vabljeni k sodelovanju na stojnicah v petek in soboto,
20. in 21. decembra 2018.
Več …

PREDBOŽIČNI PRODAJNI SEJEM V
SAMOSTANU MEKINJE
Javni zavod Mekinjski samostan v sodelovanju z
Zavodom za turizem, kulturo in šport Kamnik vse
zainteresirane ponudnike rokodelskih in prehrambenih
izdelkov iz Kamnika in okoliških občin, ki so ustrezno
registrirani za prodajo, vabita na dvodnevni predbožični prodajni sejem v prostorih samostana
Mekinje v petek in soboto, 20. in 21. december 2018.
Več …

MIKLAVŽEVA ROKODELSKA TRŽNICA V VELENJU
Rokodelci in drugi ustvarjalci vabljeni 1. decembra 2018 med 15. in 19.00 v Velenje na Miklavževo
rokodelsko tržnico pred Vilo Bianco. Stojnice so brezplačne! V sklopu spremljevalnega programa
pripravljajo za obiskovalce Kolo sreče, ob 17. uri po potekalo Miklavževanje za otroke. Več …

PRILOŽNOSTI

PRODAJNI KOTIČKI ZA IZDELKE SRCA SLOVENIJE
Na območju LAS Srce Slovenije se s certifikatom
kolektivne tržne znamke Srce Slovenije ponaša že 102
prehranskih in rokodelskih izdelkov, ki jih najdete na
spletni strani www.srce-slovenije.si. V teh dneh potekajo
usklajevanja za vzpostavitev prodajnih kotičkov na
posameznih lokacijah v Srcu Slovenije. Če imate
kakšne ideje ali predloge na tem področju, nas
kontaktirajte, veseli bomo vaših pobud.

START UP IZZIV!
Vabljeni na Startup Weekend v Kamnik, kjer boste ob podpori vrhunskih mentorjev pripravili izdelek s
stroškom izdelave največ 5 €, ki lahko osvoji svet. Prijavite se lahko tako posamezniki kot tudi ekipe.
Za sodelovanje ne potrebujete ničesar, le voljo do učenja in uspeha. Dogodek organizira KIKštarter.
Več …
KORISTNO

PRIPOROČILA ZA VSE, KI STE NA ETSY
Pred bližajočimi se božičnimi prazniki je ETSY izdal priporočila in trende na 48 straneh za
uspešnejšo prodajo pred božičem in prazniki na splošno. Priročnik ponuja mnoge koristne informacije,
ki so koristne za vsakogar, ki si želi napredovati na domačem in tujih trgih.
Več …
OBRAZI NAŠIH ROKODELCEV

ANDREJA HUMAR GRUDEN KAMNIK
Andreja Humar Gruden je svoje znanje klekljanja nadgradila z risanjem vzorcev za svoje čipke. Med
kleklje in niti zna ujeti raznovrstne domišljijske in tudi realne motive iz narave. Tradicionalni način
klekljanja s klasično bombažno, laneno ali svileno nitjo dopolnjuje z metaliziranim sukancem, iz
katerega oblikuje dekoracije za modne dodatke in nakit, primeren za sodobne ženske, ki cenijo ročna
dela in tradicijo. Več …

Dogajanje v drugih rokodelskih centrih po Sloveniji spremljajte na Facebook strani:
Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije.
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